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APRESENTAÇÃO 

Este livro, que em boa hora a FUNDESC coloca em circulação mais ampla e 
ao alcance dos sergipanos, é resultado de um sério trabalho de pesquisa e elabora
ção intelectual, desenvolvido ao longo de quinze anos, pelo autor, atualmente 
professor da Universidade Federal da Bahia. 

Foi no Arquivo Público de Sergipe que, pela primeira vez, encontrei Luiz 
Mott. Era o início da década de setenta, época em que o Arquivo, enttlo localiza
do na Avenida Ivo do Prado para onde fora transferido recentemente, passava 
por uma fase de intensa reorganizaçtlo do seu acervo, permitindo aos pesquisadcr 
res o acesso às fontes documentais. Assistia-se, então, à retomada de interesse {le

ia preservaçtlo e estudo das fontes históricas no Estado, interesse apoiado pela 
Universidade através do seu Programa de Levantamento das Fontes .Primárias da 
História de Sergipe 

Foi nesse contexto que encontrei o antropólogo e então professor em Cam
pinas, Luiz Mott, às voltas com a documentação sobre o passado de Sergipe Não 
era, contudo, um estreante a descobrir o nosso Estado. Aqui já estivera outras ve
zes, demorando-se no Baixo São Francisco, inicialmente colhendo dados para es
crever sua dissertação de Mestrado em Etnologia, apresentada à Sorbonne, em 
1971, versando sobre a estrutura de produçao e o sistema de meação em Brejo 
Grande. Mais tarde, retomou à regiao para estudar as feiras enquanto instituição 
econômica, tema de sua tese de Doutorado em Antropologia Social, defendida 
na Universidade Estadual de Campinas, em 1975. 

Experimentado nos trabalhos de campo, que fazem parte do ritual de inicia.
ção do antropólogo, Luiz Mott os completa com a pesquisa das fontes históricas 
cuja familiaridade adquiriu trabalhando em diversos arquivos brasileiros e portu
gueses: Arquivo Histórico Ultramarino, To"e do Tombo e Biblioteca Nacional 
de Lisboa, Arquivo Nacional (Rio de Janeiro), Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e nos arquivos estaduais da Bahia, do Piauí e de Sergipe Aqui, dedi
cou-se ao trabalho de localizar as fontes para reconstituir a nossa estrutura demo
gráfica e social no século XIX, do que resultou um conjunto de incitantes artigos 
sobre nossa etno-história, estudos quase sempre apresentados em reuniões cien
tificas e publicados em revistas especializadas de circulação restrita. 
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Neste livro, o autor trata de temas diversos, entre os quais se destaca o seu 
interesse pela estrutura e dinâmica da população, na qual é realçada a presença 
de negros e índios, que sao enfocados não apenas como categorias estatísticas 
diferenciadas pelo f enótipo, mas como atores que desempenham um [Xlpel na 
trama das relações sociais que se desenvolvem ao Longo do nosso processo his
tórico. Baseado numa farta e variada documentação, pacientemente coletada em 
arquivos diversos, associando dados quantitativos e qualitativos trabalhados com 
os instrumen tos do fazer antropológico e historiográfico, o autor constrói uma 
obra que é uma contribuição original e imprescindível para a compreensão acerca 
da sociedade sergipana. 

Aracaju/SE, setembro de 1986 

Beatriz Góis Dantas 

, 



Brancos, Pardos, Pretos e ·Índios 
em Sergipe: 1825 - 1830 

43 

Afora os trabalhos de Maria Luiza Marcilio, de Luiz Lisanti, e de outros 
poucos estudiosos, tendo a de~~fia histórica como ~~a (1), pou~a coisa ,se 
publicou sobre a estrutura e dinam1ca da populaçfo brasileira nos per1odos pre e 
proto estatísticos (2). S~ P,º~ um la~o n:otamos um cre~ente i~teresse n? exte
rior pores~ ramo ~ h1Ston~ quantitativa. (3), no Brasil, repet1m_?S1• lastimavel
mente são ainda muito reduzidos os· estudiosos e as obras disponivelS, quer ma
nuais, quer estudos monográficos, referentes à nossa história demográfica. 

Abreviaturas : 

A.N. = Arquivo Nacional (Rio de Janeiro) 
A.P,.E.S. = Arqu ivo Público do Estado de Sergipe (Aracaju) 
B.N. = Biblioteca Nacional 
RIGHS = Revista do Inst ituto Histórico e Geográfico de Sergipe (Aracaju) 
(1) 

(2) 

(3) 

Maria Luiza Marcílio : 
1968. La Vil/e de São Paulo : Peuplernen t <! t Populat1.on, 1750-1850. Rouen, Uni ver
sité de Rouen, Faculté de Lettres e t Sciences Huma ines. 
19570. Dos registros paroquiais à den1ografia histórica no Brasil. A nais de Histó ria. 
(Assis), n.0 2, 1970, p. 81-100. 
1971. População, sociedade e economia de uma comunidade pré-malthusiana brasi
leira. 
Estudos Históri<'os (Mar ília), n.0 10, 197 1, p . 9-20. 

Luiz Lisanti : 
1962/63. La poblacion de la capitania de São Paulo en trc la segunda m itad dei siglo 
XVIII y el co1nicnzo dei siglo XIX. 
A nuário dei Instituto de ln ves t:igacíones llis toricas, (Universidad Nacio nal dei Lito
ral) , Fac.uldad de Filosofia y Letras de Rosario , 1962/63, n.0 6, p. 13-26. 

L. Lisanti i& M.L .. Marcílio: 
- 1971. Problemes de l'histoire quanti tative du Brés iJ: métrologie e t demographie. 

in L 'Histoire quan titative du Brésil de 1800 a 1930, Centre National de la Recher
che Scientifique, Paris, 11/ 15 octobre 1971, p. 175-195. 

De acordo com a terminologia utilizada por Marc ílio &Lisan tí (1971 : 33), o per íodo 
pré-estatís tico corresponde aos começos da colonização Brasil até a primeira metade do 
século XV III ; o per íodo proto-estatístico começa na segunda metade do século XVIII , 
terminando no ano do primeiro recenseamento nacional do Brasil (1872). 
Entre inúmeros trabalhos publicados nos últimos anos, tendo a demografia histórica ' 
como tema. não poderíamos deixar de citar os seguintes : 
- Peter Laslett : tea.) 

1792. Household and family in past tirn,>, 
Cambridge Univcrsity Press. 
T. H. Follingsworth : 
1969. His torical Demography. The Sourccs of His tory. Studies in the uses of Histor i
cal Evidence. 
London , The Camelo t Press Ltd. 
Paul Deprez (ed.): 
1970. Population and Ec:ono mics. 
Winnipeg. University of Manitoba Press. 
E. A. Wrigley: 
Société et Population. 
Paris, Hachette. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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No q.ue se refere à Capitania e Província de Sergipe d 'eJ Rei, verdade se
ja dita, rarÍSSlmos têm sido os nfo-sergipanos a se interessar pela história desta 
simpática e atraente região nordestina. Embora vizinha e em muitos aspectos 
ecoló~os, sociais, econômicos e culturais, semelhante, para nfo dizer igual, à 
antiga Capitania da Capital da Colônia, salta à vista do estudioso, a disparidade 
existente na documentação (fontes primárias) e no interesse .Pºr parte aos cien
tistas sociais estrangeiros e nacionais, no _que se refere à Bah1a, de um lado, e à 
Sergipe, do outro: no ~ivo Histórico Ultramarino (Lisboa), por exemplo, en
quanto que a Capitania da Bahia ~õe de centenas de "caixas" e códices, os do
cumentos relativos a Sergipe d'el Rei mal necessitam de três humildes "caixas" 
(4). Não só na quantidade, mas também na ancianidade, os documentos existen
tes nos Arquivos Públicos da Bahia e de Sergipe slo, da mesma fonna, muito dis
semelhantes: enquanto que no Arquivo de Salvador há manuscritos datados des
de o século XVI, em Aracaju a "pacotilha" mais antiga refere-se ao tempo das lu
tas da Independência. Enquanto que Recife, Salvador e mesmo Maceió são de 
tempos em tempos visitadas por sôfregos pesquisadores do sul do país ou da 
America do Norte, em Sergipe raros são os "de fora" que se preocuparam com 
EUa história. 

Tal desinteresse pela menor das Províncias do Império é injustificado, 
pois muito embora as fontes primárias sobre esta zona nordestina não sejam tio 
abundantes, antigas e divulg&das, como as que tem a anf:!ga Capital da Colônia 
como tema, o certo é que notadamente sobre o século XIX, existe rico, interes
sante e na sua maior parte inexplorado material à e~era dos estudiosos que se 
disponham a analisá-lo, inteipretá-lo e divul~-lo. Felizmente podemos contar 
com algumas Memórias ou Descrições de Ser~pe relativas ao primeiro quartel do 
século passado, quer impressas, quer manuscntas, mas de relativo fácil acesso (5). 
Felizmente já podemos dispor de dois levantamentos críticos sobre as fontes pri-

(4) A mesma raridade de documentos relativos a Sergipe foi por nós constatada num Ievan
tam~nto que realizamos, entre outros, nos seguintes arquivos de Portugal: Arquivo Na
cional da Torre do Tombo, Biblioteca Nacional de Lisboa, Biblioteca da Ajuda, Arqui
vo do Ministério das Obras Públicas, Biblioteca da Academia de Ciências de Lisboa, Bi
blioteca da Sociedade de Geografia de Lisboa. Convém no entretanto lembrar que gran
d? parte da doc~11nenta~ã<? relati ~a a Sergipe anterior ao ano de 1820 , d,eve encont~ar-se 
dispersas nas caixas , cod1ces e hvros catalogados como pertencentes a Bahia, pois so
mente após esta data que Sergipe d'el Rei é elevada ao status de capitania independente 
da Bahia, isto por Decreto de D. João VI, datado de 8 de julho de 1820. 

(5) Den tre os escritos antigos consagrados à Capitania de Sergipe d'el Rei, citem-se: 
Autor Anônimo, ano de 1802. 
Biblioteca Nacional, Seção de Manuscritos, II - 33 ,16 ,3 
- O. Marcos Antonio de Souza: 

Memória sobre a Capitania de Seriipe,. sua fundaç([o, população, produtos e melho
rarnentos de que é capaz. 

Aracaju, IBGE/DEE, 2.ª edição, 1944. 
- Aires de Casal : 
Corografia Brasílica (1817) 
Cap. XII I : Pro víncia de Sexegipe d'el Rei. 
Edição fac-símile, l1npresora Nacional, 194 7 
- José An tonio Fernandes: 
lnfonnação da Capitania de Sergipe em 1821. 
l?. f.iuista do Instituto Históri<'o e Geográfico de Sergipe, vol. 1, n.0 1, 1913, p. 46-50. 
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márias, um e outro sobre a hiblio~afia dedicada à historiografia ser; pana (6). 
No que se refere à produção histonográfica sobre esta região nordestina, apesar 
de muito esforço e verve terem sido pro~mente canalizados na polênúca 
"questão dos limites" com a Bahia (7), além de al~ns trabalhos datados ainda 
do J?_róprio século passado, que dão um panorama global da diacronia de Ser_gi
pe {H), vemos recentemente, un.a crescente a auspiciosa produção intelectual Í<>
cal que começa a trazer novas luzes sobre o passado sergipano (9). 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

José Silvério Leite Fontes: 
Levantamento das fontes primárias da história de Sergipe. 
Cadernos da Universidade Federal de Sergipe, n.0 1, 1971 , p. 4-12. 
José Calasans Brandão da Silva: 
Introdução ao estudo da Historiografia Sergipana. 
Com unicaçtfo apresentada no V Simpósio de História do Nordeste, Aracaju, agosto 1973 
Ivo do Prado: 
A Capitania de Sergipe e suas ouvidorias. 
Rio de Janeiro, Papelaria Brasil, 1919 
Francisco C. Lima Jr. : 
História dos Limites entre Sergipe e Bahia. 
Aracaju, Imp. Oficial, 1918. 
M. P. Oliveira Telles: 
Limites de Sergipe 
Aracaju, Imprensa Oficial, 1919 
João Pereia Barreto: 
Limites de Sergipe e Bahia. 
Aracaju , Imprensa Oficial, 1920. 
Felisbello Firmo de Oliveira Freire: 
História de Sergipe (1575-1855) 
Rio de Janeilo, Tipografia Perseverança, 1891. 

Laudelino Freire: 
Quadro Corográfico de Sergipe. 
Rio de Janeiro , Garnier, 1896. 

- J.C. Silva Lisboa : 
Corograjia do Estado de Sergipe. 
Aracaju, lmp. Oficial, 1897. 

Eis alguns autores que modernamente têm se preocupado com a primeira metade do sé
culo XIX de Sergipe: 

José Silvério Leite Fontes : 
Laba tut em Sergipe. 

0 
. 

Cadernos da U. F. S., n. l, 1972, p. 13-21. 
Cidades e Vilas de Sergipe no século XIX. Depoimentos . 
Comunicaçao apresentada no VII S impósio Nacional da ANPUH,Belo Honzonte, 
Set. 1973 
Ma.ria Thétis Nunes: 
Sergipe no processo da Independência do Brasil. 

Caden1 os da UFS, n. 0 2, 1972, 1973, p. 1-52. 

A Presidência de Manuel Fernandes da Silveira e a repercussão em Sergipe da Con
federação do Equador. 
Cornunicaçd'o apresentada no V Simpósio de História do Nordes te, Aracaju, Agosto, 
1973. 
Beatriz Gois Dan tas : 
Subsídios à História da Antiga Missão do Geru. 
Comunicaçlfo apresentada no V Simpósio de História do Nordeste, Aracaju, Agosto, 
1973 
Maria da GlóJia Santana de Almeida: 
A Barra da Cotinguiba e o acúcar, 1840/1850. 

Con1unicaçuo apresentada no V Simpósio de História do Nordeste, Araca1u, Agosto, 
1973 . 
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Cumpre dizer, logo de início, que se a demografia histórica no Brasil en
saia seus primeiros passos, em Serf9-pe ela está para nascer (10). Além das infor
mações encontradas na obra Investigações sobre os recenseamentos da população 
geral do Império e de cada Província de per si, tentado desde os tempos coloniais 
até hoje, elaborada em 1870 por Joaquim Norberto de Sousa e Silva (11) infor
mações estas que foram em parte transcritas no Resumo Histórico dos Inquéritos 
Censitários realisados no Brasil (12), nada mais foi escrito, até o_J>resente, sobre a 
população de Sergipe na primeira metade do século passado. E , ~is, tentando 
completar este vazio, que estamos desenvolvendo uma pesquisa tendo como pon
tos referenciais dois corpos estatísticos : os Mapas exatos da População das Fre
guesias e Missões da Província de Sergipe d 'el Rei dos anos 1825- 1826- 1829-
1830 (13), e a Estatística da População Livre e Escrava da Província de Sergipe 
organisada no ano de 1854 (14). Nossa intenção é mostrar como se configurava a 
estrutura demográfica de Sergipe nestes dois períodos, como se estruturavam 
seus diferentes grupos étnicos e estamentais, que tipo de interação - legal, aspi
racional e de fato existia entre as várias categorias sociais constituintes aesta so
ciedade agrário-escravocrata, finalmente, como tais estruturas e processos evo
luíram d~ _primeiro para o segundo quartel do século passado. 

Um _primeiro problema se coloca às nossas indagações : quantos e qtian
do foram realizados os recenseamentos em Sergipe? De acordo com J. N. de Sou
za e Silva, 

"pelos mapas remetidos em .1. 816 à Mesa do Dese~bargo do Paço , viu-se que a po
pulaçã'o não adulta de Sergipe era de 91.997 habitantes. O Conselheiro Antonio 
Rodrigues Velloso de Oliveira, na sua obra A Igreja no Brasil calculo u que esse nú
mero ter-se-i.a elevado em 1819 a 114 .996, sendo 88 .783 livres e 26 .213 
escravos"(l4 ). 

Segundo a Diretoria Geral de Estatística, 

''Nos primeiros anos decorridos após a proclamaçã'o da independência nacional 
nã'o se registrou nenhuma tentativa digna de nota, no sentido de restabelecer un{ 
serviço regular de estatística na Pro víncia de Sergipe, assin1 como iarnbéin não 
consta que .se t~~a ef~tuado nesse per íodo arrol.amentos da população com re
sultados satisfaton os. So em 183 7 chamou o Presidente Bento de Mello Pereira a 
ate~ção da Assembléia Provincial para o problema estatístico conseguindo obter 
a lei de 14 de março de 1837. que veio facilitar a execução dos recenseamentos da 

(10) Infelizmente não conseguimos até o momen to localizar o trabalho de Felisbello Freire, 
A Populaçao de Sergipe, suas leis e desenvolvimen to (1884), de modo que nã"o sabemos 
se aquele erudito sergipano trata ai de assuntos relativos à história populacional deste 
Estado. Até o momento, salvo erro, apenas Beatriz Góis Dan tas (1973) escreveu a p ro
pósito da evolução, ou mell1or , in volução da população indígena da antiga aldeia de Ge
ru. 

(1 1) Joaquim Norberto de Souza e Silva: 
l~vestigaç'1~s sobre os recenseamentos da população geral do Império e de cada Provín
cia de p er s1, tentados desde os tempos coloniais até hoje. 
Rio de Janeiio , Ministério. dos Negócios do Império, 1870. 
Devemos a indicação desta obra, assiin como muitas outra'i gentis informações ao Dr. 
Peter Eisenberg, o qual prepara um es tudo demográfico e económico sobre a Província 
de Pernambuco. 

(12) Diretoria Geral de Estatística, Rio de Janeiro, 1922. 
(13) Estes Mapas encontram-se no Arquivo PúbLi co do Estado de Ser.gipc, Pacotilha 114 , 

Clero. Doravante vamos nos referir a eles simplesmente como mapas exa tos. 
(14 ) APES, Pacotilha 285, Escravos 
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população, tornando-os dependentes dos juízes de direito e prevenindo a ação 
fraudulenta dos vigários nos arrolamentos paroquiais empreendidos para fins elei
torais" (15) 

De acordo com esta fonte oficial, antes de 1837 não consta terem sido 
efetuados arrolamentos ou estatística da população de Ser~pe. Tal afirmação pa
rece não ser de todo exata, pois pela Lei de 20 de outubro de 1823, § 7 , art. 24, 

"Conferiu-se a organização da estatística das províncias aos conselhos das respec
tivas presidências, e pelo aviso circular de 8 de agosto de 1826 , publicado no Diá
rio Fluminense do mesmo ano, mandou-se que em todas províncias se formassem 
tábuas estatísticas por um sistema uniforn1e, para o que se remeteram exemplares 
de um elenco, que se fez estampar para esse fim , reco1nendando-se que nesse im
portante traballio se empregassem os indivíduos mais hábeis da província , e que 
com eficaz diligência se procurasse que tudo se concluísse a tempo de poderem ser 
presentes os seus resultados à Assembléia Geral quado novan1ente se abrisse em 
Maio de 1827"(16) 

Ora: em Ata da Sessão do Conselho de Governo da Província de Sergi
pe, de 4 de dezembro de 1826, consta gue em virtude da indicação transcrita na 
ata antecedente, sobre as tábuas estatísbcas desta província, o elenco e aviso que 
a acompanhou, expedida à presidênc.ia pda Secretaria de Estado dos Negócios do 
Império, em data de 8 de agosto de 1826, resolveu o Consdho fosse encarregado 
por sua capacidade, préstimo e talentos, o Professor Jubilado de Latinidade, Ig
nácio Antonio Dormundo, da prontificação da tábua estatística da província, pe
lo elenco que para seu governo, nesta importante tarefa, lhe seria transmitido 
com a cópia do mencionado Imperial aviso (17). Sucede porém que o referido 
professor JUbilado envia um ofício ao Conselho, 

"escusando-se por sua avançada idade e moléstias da preparação da tábua estatís
tica, transferindo então o Conselho em dezembro do mesmo ano, tal incumbência 
a José Pinto de Carvalho, que por sua inteligência e patriotis1no" 

certamente levaria a cabo tal encai;g __ o (~8). Na sess~o ~e Janeiro.do ano seguinte, 
o Conselho, preocupado com o silen~io do novo indicado envia ao mesmo um 
ofício, exi~do que desse conta se havia aceitado a importante tarefa e infor
masse o estado em que ela se achava, atenta a brevidade com que devia a mesma 
ser determinada (19). Uma semana após, o encarregado da realização da referida 
estatística oficia ao Conselho reenviando o exemplar do elenco .Para o mapa esta
tístico da Província, escusando-se por falta de precisos conhecimentos da prepa
ração desta tarefa de que havia sido incumbido. Diz ainda que o falecido Presi
dente havia prevenido ao Ministério na ocasião que acusou a recepção do elenco, 

(15) Op. cit. 481 
(16) lnvestigaçôes ... , op. cit. 12 
(17) Documentos inéditos do Arquivo Público do Estado de Sergipe, Act~ das Sessões do 

Conselho de Governo da Província de Sergipe, in Revista do Instituto Histórico e Geo
gráfico de Sergipe, ano IV, vol. IV, 1919,p. 345. 

(18) Idem. Acta da Sessão de 11 de dezembro de 1826 , ide1n, ibidem, p.348. 
(19) Idem, Acta da Sessão de ·30 de janeiro de 1827, idem, ibidem, o. 356. 
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se rendesse conta a S. M. o Imperador na ocasião que se houvesse de enviar o 
Maea por classes, idade, sexos e estados ad instar do que por esta Província foi 
enviado no ano de 1825 (20). 

Quer dizer: em 1825 o Presidente de Sergipe enviou ao lVlinistério dos 
Negócios do Império um Mapa por classes, idade, sexos e estados; até 8 de feve
reiro de 1827 não se iniciara o levantamento populacional de Sergipe a partir do 
modelo enviado do Rio de Janeiro, de modo que tudo faz crer que taf levanta
mento, se é 911e foi realizado, deve tê-lo sido durante ou a.pós o ano de 18~7, 
sendo que ate o momento não encontramos dele nenhuma pista nem no Arquivo 
Público do Estado de Sergipe, nem no Arquivo Nacional. 
Ora: como infelizmente ainda não conseguimos localizar no Diário F1uminense o 
elenco padrão dos recenseamentos de 1826 (21), nem sabemos se na lei de 20 de 
outubro de 1823 (citada anteriormente) constava o mesmo ou outro elenco, tu
do nos leva a crer que o tal mara _por classes, idade, sexos e estados de 1825 foi 
elaborado seguindo o elenco de 823, modelo este que aliás deve ter sido seguido 
também em 1826, 1829 e 1830. , 

No Arquivo Público do Estado de Sergipe existem mapas exatos seguin
exatamente o mesmo m9del.o, referentes a~s seguintes anOA: 

Ano de 1825 

13 de fevereiio 
6 de abril 
18 de abril 
20 de abril 
25 de abril 
6 de maio 
10 de mao 
23 de junho 

Ano de 1826 

s/d 

Ano de 1829 

? de janeiro 
27 de janeiro 
1 7 de fevereiro 
26 de fevereiro 
? de março 
24 de abril 
1 de setembro 
12 de novembro 
29 de novembro 
28 de dezembro 
31 de dezembro 

Freguesias e Missões 

Missão de São Pedro 
Nossa Sra. dos Campos do Rio Real de Cima 
Santo Antonio do Urubu de Baixo de Propriá 
Missão de Nossa Sra. do Carmo de Japaratuba 
Nossa Sra. da Piedade do Lagarto 
Santo Antônio do Urubu de Baixo de Propriá 
Santo Antônio da Vila Nova Real do Rio S. Francisco 
Nossa Senhora do Socorro da Cotinguiba 

Freguesia 

Nossa Sra. do Socorro do Tomar do Geru 

Fregues ia e Missões 

Santo Antonio da Vila Nova Real do Rio S. Francisco 
Santo Amaro das Brotas 
Santo Antonio e Almas de Itabaiana 
Nossa Sra. do Socorro da Cotinguiba 
Nossa Sra. da Vitória de S. Cristóvão 
Santa Luzia do Rio Real de Estância 
Santo Amaro das Brotas 
Missão de S. Pedro 
Santo Antonio do Urubu de Baixo de Propriá 
Nossa Senhora da Purificação de Japaratuba 
Nossa Senhora da Piedade do Lagarto 

(20) Idem, Acta da Sessão de 8 de fevereiro de 1827, Idem, ibidem, p. 358-359. 
(21) A coleção do Diário Fluminense existente no Arquivo Público do Estado de São Paulo 

está incompleta, e nos números por nós consultados não havia menção à referida esta
t ística. Na Biblioteca Nacional (li, 30, 35, 5) há um modelo o de um Mapa da popula· 
çao, datado de 1825 , mapa este que apresenta muito mais detalhes sobre a composição 
profissional e familiar do que os elencos aplicados em Sergipe a partir de 1825. Ainda 
não temos elementos para dizer se este Mapa da populaçd'o é o mesmo que fora enviado 
a Sergipe e1n 1826. 
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Ano de 1830 

4 de 1naio 

Freguesia 

Nossa Sra. do Socorro do Ton1ar do Geru 
Nossa Sra. do Socorro da Cotin~uiba 
Santa Luzia do Rio Real de Es tancia 

4 de rnaio 
7 ele junho . . 

Perguntamos nós: con10 explicar tamanha variedade na data e na fre
guência destes ntapas? Por que contam certas freguesias com apenas um n1apa 
(coino Japaratuha, S. Cristóvão, .Itabaiana, Ca~os. e·a missão de Japaratuha), 
enquanto que outras possuem dois (como Santa Luzia, Santo Amaro, Vila Nova, 
Lagarto e 3: missão de S. Ped~o) ~u mesmo três mapas (como Propriá e Soc<;>rro)? 
Como exphcar a data ?a reahzaçao deste~ recensean1entos? Ter-se-iam perdido. os 
restantes 6 desconhecidos de 1825, ou simplesmente, por não terem sido realisa
dos em tempo hábil, o foram nos anos subsequentes, em 1826, 1829 e 1830? Co
mo explicar a maior frequência de mapas datados de 1829? Teriarn sido tais ma
pas o resultado - · um tanto atrasado - da Lei de 8 de agosto de 1826? Infeliz
mente, nessa fase inicial de nossa pesquisa, ainda não temos resposta para estas 
questões. Sabe1nos, no entretanto, que 

"Toda a província de Sergipe, segundo o mapa mandado organizar e remetido ao Mi
nistério do Império pelo Pi:esiden~ da Pr9vfncia,_ em 1829, chega a 140.512 almas, 
cálcul<;> que o mesmo Presidente Julgava 1mperfe1to, por apresentar uma população 
demas1adanlente pequena. "(22) 

Isto evidencia que provavelmente, ao menos para o ano de 1829, deveria haver 
mapas relativos a cada uma das freguesias e missões da Província, o que vale dizer 
que certamente existiram (e se nfo se perderam, deven1 estar nalgum Arquivo ou 
Biblioteca), os mapas das freguesias de Campos, Tomar do Geru, da l\.fissão de 
Pacatuba e da .lVlissão de Japaratuba. Pensáramos, iniciahnente, que talvez a repe
tição de mapas com datas próxiinas (em. Propriá, p. ex., há um mapa datado de 
18 de abril de 1925, e um se~ndo, de 6 de rnaio do mes1no ano), poderia ser ex
plicada pela mudança do vigario da dita freguesia: movido por interesse próprio 
Cle saber o número de almas a apacentar, ou simplesmente, de fregueses a pagar
lhe a conhecença, teria o novo vigário efetuado uma nova contagem dos habitan
tes de sua freguesia. Contudo, das 8 freguesias possuidoras de mais de um mapa 
populacional, em 5 delas (inclusive Propriá) foi o mesmo vigário que procedeu 
aos dois ou mais recenseamentos, de modo que tal hipótese não se mantém de , 
pe. 

Não obstante tais dificuldades formais relativas ao histórico de tais re
censearnentos e malgiado a lista mais completa de rnapas datados do mesmo ano 
refere-se somente a 9 das 12 freguesias, e a 1 das 3 missões que compunham a 
província de Sergipe naquela época (23), o leitor há de concordar conosco que o 

(22) B.N., sessão de 1na.nuscritos. Apontamen tos para a História de Sergipe (Autor Anôni
mo), 19-4-13(antigo 1, 10,4 ,13), Ofício de 30 de maio de 1829. 

(23) Nenhum manual de Histór ia de Ser~ipe esclarece convenientemente as datas de criação 
das diferentes freguesias desta ProVJncia. Este é, aliás, um assunto que pretendemos fu
turamente pesquisar. Tudo faz crer que na ocasião em que foram realizados os mapas 
exatos, havia em Sergipe as seguintes freguesias: S. Cristóvão , N. Sra. do Socorro, Sto. 
Amaro das Brotas, Santo Antonio de Vila Nova, Santo Antonio de Propriá, N. Sra. da 
Piedade de Lagarto, Sto. Antonio e Almas da ltabaiana, N. Sra. do Socorro de Tomar 
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conjunto destes mapas, pela min~cia e uniformidade como foram realizados, 
constitui repositório de primeira grandeza para o estudo e compreensão ,de com
posição etária, etrúca, social e conjugal de Sergipe no final da segunda decada do 
século passado. Vejamos, então, alguns aspectos destes recenseamentos. 

Ao todo localizamos 23 mapas exatos no Arquivo Público do Estado de 
Sergipe; todos eles fornecem uniformemente as seguintes informações : 

- data completa (apenas dois mapas omitem o dia, e um, o dia e o mês) 
- nome completo da fre~esia ou missão 
- nome do vigário ou missionário que realizou a estatística 
- divisão da população nas seguintes categorias : 

. brancos, pardos, pretos e índios 
• 08 pardos e pretos subdivididos em : ingênuos, libertos e cativos . 
. todos os habitantes subdivididos em: homens casados/homens solteiros; mu

lheres casadas/mulheres solteiras; 
. todos os habitantes subdivididos em grupos etários de dez em dez anos, de 1 a 

1000 anos. 
- em 15 dos 23 mapas aparece ainda o número de fogos da freguesia ou nússio 
- em 2 mapas aparece sob o título " Observações" o número de oficiais mecârú-

cos existentes na freguesia. 

Segundo M. L. Marcilio, 0 8 mapas de população de Sergii>e devem fazer 
·parte de uma i>rática de levantamentos censitários aperfeiçoada sob o reinado de 
D. Maria 1 (1797), e que o 1.0 Reinado manteve (e até mesmo durante a Regên
cia foi realizada em algumas poucas províncias), seffiJ>~_Aentro da mesma siste
matização e modelo estabelecido no final do século XVIII. A partir das listas de 
habitantes de cada freguesia e de cada vila, levantadas anualmente, a Secretaria 
dos Governadores Mores de cada Capitania (Presidentes de Província depois) es
tabelecia mapas res-..i.midos da população para toda a região, distribuída de acor
do com as categorias : classe, idade, sexo e estado. Parece que uma inovação exis
te nos mapas exatos de Sergipe: a divisão dos pretos e pardos em ingênuos, liber
tos e cativos, divisão que parece n4'o ter sido ainda constatada em tabelas desse 
tipo para outras Capitanias e/ou Províncias (24). 

do Geru, N. Sra. dos Campos do Rio Real, Santa Luzia e Divina Pastora-São Gonçalo 
do Pé do Banco. Como não encontramos nenhum mapa referente a esta última fregue
sia, e como embora erigidas ainda no século XVIII , tanto S. Gonçalo do Pé do Banco 
como Divina Pastora foram novamente constituídas em 1839 , não seria de todo infun
dado admitir-se que a época em que foram efetuados os censos, tais igrejas já estavam 
sendo administradas pelo vigário de N. Sra. do Socorro da Cotinguiba: em ofício de 18 
de outubro de 1825, o Presidente Manoel Clemente Cavalcanti d' Albuquerque se refere 
à Divina Pastora sem chamá-la de freguesia, mas simplesmente , " Divina Pastora da Co
tin~uiba". (B. N. IJJ9,300, Maço 3, n.0 19, fl .45-50, Ofício do Governo de Sergipe). 
Alem destas freguesias, havia no começo do século passado mais quatro missões ou al· 
deias de índios, cada qual com seu capelão ou cura d'almas: Nossa Senhora do Carmo 
de Japaratuba, São Felix de Pacatuba, Nossa Senhora da Fé de Água Azeda e São Pedro 
do Porto da Folha. 

(24) Comunicação pessoal de M. L. Marcílio em carta a nós dirigida , data de S. Paulo, 17 de 
abril de 1974 . Aproveitamos o momento para agradecer a mesma as informações, suges
tõ~s e críticas que tem dado a esta .,esquisa. 
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Peter Eisenberg, baseando-se ern Figueira de Mello(25), assim con10 ein 
suas prolongadas pesquisas nos arquivos pernambucanos, nos infonna que tam
bém na vizinha província de Pernambuco teve lu~ um recenseamento aparente
mente igual ao levantado em Sergipe, datado de 1829, contendo inclusive as mes
mas categorias ét~i~a: e divisão po:_ condição e.idades em dezenas de anos. Resta
nos saber se na divisao da populaçao por condição, aparecen1 as mesmas subcate
gorias (ingênuos, libertos e cativos): no caso positivo, isto nos revela, conforme 
sugere P. Eisenberg, que certamente houve um modelo padronizado, um elenco, 
que deve ter sido aplicado não só em Sergipe e Pernambuco, no ano de 1829, 
mas em outras (quem sabe, em todas) Províncias do Império, restando-nos saber 
se tais recensearnentos foram realmente realizados e se teremos a ventura de en
contrá-los nalgum arquivo ou biblioteca. 

Como ainda permanece unia série de dúvidas e lacunas sobre tais mapas, 
e como tencionamos brevemente continuar o levantamento nos Arquivos de Ser
gipe e do Rio de Janeiro a fim de tentar localizar os elencos e os exemplares res
tantes dos recenseamentos de 1825 e 1829, ern vez de transcrevermos um a uni 
os mapas exatos que já encontramos, nos limitaremos por ora em apresentar su
mariamente algumas ohseivações e conclusões a que chegamos, lembrando toda
via que tais dados guantitativos não pretendem nem pode1n ser definitivos, pois 
baseiam-se provisonamente em levantamentos efetuados em anos diferentes, es
tando, por conseguinte esta série incompleta (26). Embora provisórios, tais nú
meros não deixam de ter significação, pois revelam certas tendências da compo
sição populacional de Sergipe que certamente hão de se confirmar no trabalho 
que planejamos desenvolver, trabalho este que se baseará tanto quanto possível 
na serie completa dos mapas do mesmo ano para todas as freguesias e missões de 
Sergipe. Isto afirmamos nfo como mera conjectura, mas baseados na evidência 
seguinte: a nossa soma provisória da população de Sergipe baseada nos 10 mapas 
de 1829 e nos três restantes de 1825 e 1830, é de l lS.418 habitantes. Por sua 
vez, de acordo com o mapa mandado organizar e remetido ao 1\1inistro do Impé
rio pelo Presidente da Província, em 1829, chegava a 140.512 o número de pes
soas residentes em Sergipe (27), quer dizer, o nosso resultado provisório e de 
apenas 8,2% inferior ao que foi oficialmente enviado para a capital do Império. 
Assim sendo, vejamos alguns dados sobre a composição da população de Sergipe 
tomando como referência os mapas de 11 freguesias e duas missões de índios, da
dos estes que cobrem o período de 1825 a 1830. Nossa intenção nessa análise 

(25) Jeronymo Martiniano Figueira de Mello : 
Ensaio sobre a estatística civil e política da Província de Pernambuco. Recife, 1852. 
- Pet er Eisenberg: 

A abolição da escravatura: o processonas fazendas de açúcaF em Pernambuco. Re
vista de Es tudos Econômicos, IPE-USP, volume 2, 1972 , n.<}6, p.101-203. 
A informação sobre a existência de um recenseamento de 181~ semelhante aos ma
pas exatos foi-nos prestada pelo referido pesquisador P. Eisenberg, em carta escrita 
em New Jersey, de 4 de dezembro de 1973. 

(26) Os dados quantitativos relativos à população de Sergipe baseiam-se neste ensaio, nos 
mapas dos seguintes anos: 
- 1825 : N. Sra. dos Campos, Missão de N. Sra. do Carmo de Japaratuba. 
- 1829: Vila Nova , S. Cristóvão, Propriá, Santo Amaro, Santa Luzia, Lagarto, Japara-

tuba, Socorro, ltabaiana, Missão de S. Pedro. 
- 183 O: To111ar do Geru. 

(27) B. N. 194-13 , Apontamento para a História de Sergipe, Ofício de 30 de rnaio de 1829. 
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inicial, repetimos, é descobrir alguns traços cruciais da composição demográfica 
desta Província nordestina, mostrando como se estruturaram e interagiam os 
principais grupos constituintes daquela sociedade agrário- escravocrata. 

II 

A população total da Província de Sergipe era, conforme já referimos 
anteriormente,de 115.418 habitantes. Eis sua composição demográfica referente 
à divisão por grupos étnicos e por sexo : 

COR 

Brancos 
Pardos 
Pretos 
Índios 

TOTAL 

Brancos 
Pardos 
Pretos 
fndios 

DIVISÃO DA POPU!--AÇÃO DE SERGIPE SEGUNDO 
GRUPOS ETNICOS (1825/1830) 

NÚMEROS PORCENTAGEM 
ABSOLUTOS 

22.055 -
51.067 
40.796 

1.500 

115.41 8 

DIVISÃO DOS GRUPOS ÉTNICOS DE SERGIPE 
SEGUNDO O SEXO (1825/ 1830) 

19,11 
44,24 
35,35 

1,30 

100,00 

HOMENS MULHERES TOTAL 

Números % Números % Números % 
absolutos absolutos absolutos 

11.806 50,26 10.969 49,76 22.055 100,00 
24.933 48,83 26.134 51,17 51.067 100,00 
20.212 49,55 20.584 50,45 40.796 100,00 

708 47,20 792 52,80 1.500 100,00 

Vejamos então alguns aspectos estruturais da organização e dinâmica de 
cada um destes quatro grupos constitutivos da sociedade sergipana de antanho. 

Como se nota, os brancos repr«;sentam pequena minoria: um branco pa
ra cada quatro pessoas "de cor". Esfe e o grucC~ que apresenta o maior número 
percentual de homens, superior inclusive à mé · geral de toda a população. 

1 Referindo-se à população branca de Sergipe, o arguto obse1Vador D. 
1\.1arcos Antônio de Souza, antigo vigário da Freguesia de jesus-Maria-José do 
Pé do Banco (hoje município sergipano de Siriri), assim se expressava: 

'"E povoada esta província por homens de diversas denominações. Ali moram mui
tos europeus das províncias de Portugal ... Dentro da cidade de S. Cristóv.to (a ca
pital), habitam 400 moradores, quando em todos os distritos da freguesia se con
tam 6.000 habitantes. Pretendem ser muito distintos pela nobreza de seus nasci-
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mentos. É verdade que ali habitam muitas familias puras e podem bem numerar-s~ 
mais de 1.500 brancos naturais da Europa e descendentes <!_e europeus, seus pn
meiros povoadores. Estes são os que servem nos c~gos da camara , nos p~stos das 
ordenanças que contemplam com os mais enobrecidos empregos e com isso pas· 
sam os dias'muito satisfeitos" (28) 

A riqueza e en1 consequência a nobreza e prepotência dos brancos advinha sobre
tu do da posse de engenhos de cana e secundariamente, da posse de rebanhos de 
gado bovino. Eis. como uma estudiosa de Sergipe, ~1aria Tlietis Nunes, se mani
festa a este respeito: 

"Os senhores de engenho eram em grande número, portugueses e aventureiros que 
com trabalho, coragem e perserverança, ascenderam socialmente, como Leandro Ri
beiro de Siqueira e Mello, que começou sua carreira sendo carreiro no 12 ano; no 22 
empregou o produto do 12 ano de carreagem, depois comprou seu carro e foi plantando 
cana; o trabalho e economia em alguns anos o fizeram possuidor de 6 bons engenhos da 
ribeira do Vazabarris ... "(29) 

Outro estudioso traça um quadro um pouco diferente a respeito da elite branca 
da capitania de Sergipe d'el Rei: 

" A leitura dos requerimentos e cartas de sesmaria revela que a quase totalidade 
dos primeiros colonizadores portugueses ou de origem lusitana , em Sergipe, fazia 
parte da pequena burguesia. Como credenciais em seus pedidos de terra alegam 
sempre que aqui já estão residindo ou pretendem fazê-lo , acompanhados de mu
lher e filhos e das criações que possuem, além das miuças (gado ovino e caprino). 
ísso demonstra uma situação estável de quem não vem tanto ou apenas tentar for
tuna ... Todos eram homens de posse, traziam gado .. Podemos considerá-los sem 
medo de erro, como pequenos burgueses (sic) com seus agregados e escravos" (30) 

E mais adiante, continua o autor de Etnias Sergipanas: 

"Ao lado deste elemento principal, acorreram para Sergipe, durante os séculos co
loniais, outros de variada origem e condição : aventureiros, curiosos, corridos da 
justiça metropolitana ou por ela degredados:· (31) 

Deixaremos para um futuro trabalho a discussão da origem social dos senhores 
de engenho e da elite branca em Sergipe. Por ora o que podemos afirmar, como 
o fez D. Marcos, é <f,le os brancos eram pouco numerosos, e se valiam em muitas 
ocasiões da "pureza ' de seu san&11e com fins promocionais e/ ou pre.servativos do 
status que ocupavam nesta socieâade predominantemente .. de cor". Argumenta
ções como esta são frequentemente encontradas nos documentos do começo do 
século passado: 

(28) D. Marcos A. de Souza, op. cit. , p. 13 e 16. 
(29) M. Thetis Nunes - op. cit. , 1973 , b. p. 2. 
(3 0) Fel te Bezerra : 

Etnias Sergipanas 
Aracaju, Coieção Estudos Sergipanos (publ. n. 0 6), 1965 , p. 65-66 

(31) Idem, p. 76 
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" Diz o Pe. Domingos Vieira de Mello ser natural da comarca da cidade de Sergipe 
d'el Rei, da Capitania e Arcebisp~do da Bahia , e mor~do~ no seu engenho de .Je
sus-Maria-José situado na freguesia de Socorro da Cotlngu1ba, que por seus pais e 
avós é descendente de uma família das mais distintas daquele continente, que sem
pre se trataram à lei da nobreza, sendo possuidor de grandes lavouras de cana e de 
outros gêneros ... "(32) 

Nos inúmeros pedidos de títulos honorários, como a Mercê da Comenda, o Hábi
to da Ordem de Cristo, o de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, 
etc, os sergipanos ilustres nunca deixavam de salientar sua vinculação às boas ce
pas familiares. São numerosos os casos como este: 

"Hermenegildo José Telles de Mene~es, proyrietário de um engenho no !~rmo ~a 
Vila de Santo Amaro das Brotas, diz que e descendente duma das fam11ias mais 
distintas do país, tem servido os cargos principai~ da municipalidade, é abastado 
de bens ... e ficaria bem compensado com a merce de Cavaleiro da Ordem Impe
rial do Cruzeiro do Sul ou da Ordem de Cristo .. . "(33) 

Frequentes vezes encontramos nos documentos expressões como: "pertencente à 
uma das principais fam11ias " , "fam11ia da primeira ordem", ''homem po~nte ", 
qualificativos que geralmente vêm acompanhando à guisa de credencial, as cartas 
ou petições dos senhores de engenho e dos homens ricos de Sergipe. 

Além dos brancos, 
"todos os mais são pessoas de distintas combinações, dizia D . .Nlarcos, 

em 1808 (34). E provavelmente para escapar aos inúmeros termos regionais, lan
ça mio este ilustrado Prelado das cinco categorias propostas por Jorg_e Marcgrave 
para discriminar os diferentes tipos humanos existentes na então Capitania de 
Sergipe d'el Rei, a saber: 

"mozombos: os nascidos de pais europeus 
mamelucos: filhos de pais europeus e mães índias 
mulatos: filhos de europeus e negras 
curiboças: nascidos de pais índios e n1ães negras 
crioulos: sendo ambos os pais negros." (35) 

Aliás, inúmeras vezes D. Marcos evita entrar em detalhes linguísticos sobre a 
composição dos diferentes gru~os étnicos, referindo-se a estes de maneira genéri
ca, como "raças misturadas"• 'raças combinadas", "pessoas de muitas varieda
des", "diversas misturas de gentes". Salvo erro, apenas ao tratar da nova fregue
sia de Propriá é que este autor especifica outras categorias além dos brancos e 
pretos, quando diZ : 

(32) A. N. Caixa 267, pacote 2, Vigarias, doc.8 Oficio do Pe. Domingos Vieira de Mello, 
ao Rei, de 26 de janeiro de 1816. 

(33) A. N. IJJ9 , 300 - Correspondência dos Presidentes de Sergipe com o Ministério do Im
pério, maço 3, n.º 19, fl. 42, requerimento datado de 22 de abril de 1826. 

(34 ) D. Marcos A. de Souza, pp. cit. p. 13. 
(35) Jorge Marcgrave: 

História Natural do .Brasil (1648) 
Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo, 1942, p. 268. 
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" todos os mais são pardos, mamelucos e curibocas." (36) 

A população dos pardos, segundo os mapas exatos era de 51.067 pes
soas, o que representava 44,24% do total dos moradores da Capitania. Era, como 
se vê, o grupo mais numeroso. Infelizmente, a documentação que a eles se refere 
é extremamente reduzida, de modo que apenas nas entrelinhas é que encontra
mos escassos dados que nos permitem reconstituir alguns traços significativos do 
dia-a-dia deste grupo de mestiços. Encontramos, p. ex., no processo contra o Pa
dre Antônio José Gonçalves de Figueiredo, Vigário Colado na Freguesia de Nossa 
S.a do Socorro da Cotinguiba, a acusação de que este pároco lusitano 

" declarava crua guerra contra os honrados brasileiros" 

tendo inclusive prendido ao cidadão brasileiro Bernardino José, pessoa digna da 
estima pública, tendo-o acorrentado, obrigava-o à força d 'armas e com sentinelas 
à vista, a capinar o Largo da Praça das Laranjeiras, lugar muito povoado(3~): Em 
carta justificatória, o vigário acusado refuta as acusações dizendo, entre-outras 

• 
COJSaS, que 

"quanto à prisão do pardo Bernardino?????????"(sic).(38) 

Q.uer dizer: "cidadão brasileiro" foi o apelativo utilizado em substitui
ção ao apodo usual da cor, prática aliás que parece ter se propagado sobretudo 
após a Independência. 

Os pardos aparecem algumas vezes ao lado dos brancos como testemu
nhas nos processos ou devassas : em Vila Nova, v .g. , quando os índios da l\ilissão 
de Pacatuba invadem a cidade no ano de 1826, no auto da devassa que mandou 
fazer o Juiz Ordinário local, de 32 $$Ínantes como testemunhas, 23 são pardos. 
Todos os 9 brancos (com idades variando de 23 a 80 anos) são declarados como 
"vivendo de seus negócios", enquanto que os pardos, (de 18 a 58 anos), apresen
tavam a seguinte gama de ocupações : 

vive de sua lavoura 
vive de seus negócios 
vive de criar 
alfa iate 
ofício de mús ica 
alferes e vive de negócio 
lavoura e carpina 

(36) D. Marcos A. de Souza, op. cit. p. 4 2 

13 
3 
2 
2 
1 
1 
1 (39) 

(37) A. N. Caixa 314 , doe. 13, Ofício do Coronel José de Barros Pimentel ao Rei. de 7 de 
janeiro de 1824. 

(38) Idern , ibiden1, ofício do Padre Antonio José Gonçalves de Figueiredo ao Rei , de 14 de 
abril de 1824 . 

(39) A. N. Caixa 142, Representações, pac. 3, fl. 170. Vila Nova. 7 de março de J 827. 
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Embora tenhamos encontrado_, referência de crianças brancas e pardas 
estudando na mesma classe escolar \(40}, apesar do supra-citado pardo Bernardi
no José ter sido bombasticamente chamado de "cidadão brasileiro" e "pessoa 
digna da estima pública", os documentos parecem provar que.~ relações dos P!lr
dos e demais ~entes de cor com os brancos eram antes conflitivas do que pacifi
cas ou cordiais. Aliás, e este é outro tema que pretendemos futuramente apro
fundar, o clima de violência reinante em Sergipe nos séculos XV~ e ~ parece 
ter sido muito mais generalizado do que normalmente se costuma imaginar: 

"Os mulatos, negros forros e al~ns brancos do país têm por desprezo trabalhar 
para si, e ser para os cativos: a 1ndole de todos e de suma reserva e vingança; por 
qualquer leve capricho se despicam e o fazem atraiçoadamente a tiro, vulgarmente 
de trás de pau; o primeiro cuidado deste é haver uma arma de fogo, orna~o que ~e
mem muito, se tornam atrevidos e capazes de todo o mal ; e neste continente e o 
uso da espingarda frequente e as mortes frequentes; os homens quietos e arran
chados temem estes vadios e os sofrem por evitarem cairem na indignação deles" 
(41) 

Na descrição de um autor anônimo, datada de 1802, o panorama que este dese
nha não é menos tenebroso: 

" Os habitantes de Sergipe são robustos, fortes, agricultores e criadores de gado, 
espertos e hábeis para os ofícios fabris. O seu gênio no geral é soberbo,vaidoso ~ 
vingativo, e a quantidade de Mamelucos e Caneludos (sic) protegidos por alguns 
Senhores de Engenhos e pessoas mais abundantes de bens, vaidosos, traz aquela 
Capitania inquieta bastantemente e não há tempo algum em que não sucedam 
mortes, ferimentos, arrombamentos de cadeias, despiques e desafios, por qual
quer insignificante cousa, pela propensão que tem semelhante canalha para man
datários, oferecendo-se mesmo para desafrontar ofendidos, com tanto que se lhes 
pague o trabalho , praticando semelhantes insultos pelas facilidades nas entendidas 
proteções e asilos ... "(42) 

D. Marcos, por seu turno, chama de "facinorv~vs" aos autores de um número de 
crimes e arliitrariedades, chegando anualmente a quase 100 o número de assassi
natos em toda a comarca, sendo esta, segundo este douto prelado, a causa por 
que não tem chegado à esta capitania o progresso, inclusive o aumento de sua po
pulação( 43). 

Emà., JCa a categoria dos facinorosos nio fosse exclusivamente preenchi
da por h~mens de c.or parda, º.certo, é que ao menos no povoado de Brejo Gran
de, na baixada do no S. FranclSCo, e contra os pardos que a população branca, 

(40) Mapa dos alunos da aula do Professor Braz Díniz Vilas-Boas Estância fevereiro de 
1824 , in RIHGS, n.0 19, voI.14, 1945-1948, p. 16 1-163. ' ' 

(41) Representação do Ouvidor da Comarca de Sergipe d'el Rei, Antonio Pereira de Maga
lhães de Paços , dirigida à Rainha, de 26 de abril de 1799, in Eduardo de Almeida Cas
tro, ln~entário ~os Docu_mentos relativos ao Brasil existentes no A rquivo Histórico. Ul
trarnarino (ant~o Arquivo de Marinha e Ultran1ar de Lisboa), R. de Janeiro, 1916, 
vol. IV, doe. n. 20.852. 

(42) B. N. sessão de manuscritos, li - 33,16,3 - tl 1. 
(43) D. Marcos A. de Souza, op.cit.p. 22. 
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representada pelo Sargento Mor das Ordenanças de Vila Nova, se insurge, confor
me podemos ver através desta relação datada de 1827: 

" As vozes espalhadas no distrito de Brejo Grande de que os pardos ali residentes 
se dis~unham, prevenidos a tal fim de pólvora e aimas , a romperem no dia de Na
tal proximo uma verdadeira revolução , massacrando os brancos, o que parecia ser 
continuação do boato aparecido antes pela Cotinguiba, de que a abolição do tráfi
co da escravatura dos negros, estava determinado a cativarem os pardos e mais 
gentes de cor. .. " ( 44) 

Uma das facetas assumidas pelo conflito social e/ou racial em Sergipe, 
foi o anti- lusitanismo, sentin1ento que com o tempo se toma mais radical, iden
tificando no mesmo grupo opositor todos os brancos, lusitanos ou nacionais. 
Pouco antes da Independência, o Juiz Ordinário e Vereadores de Vila Nova, em 
ofício dirigido ao "Supremo Congre~o, Altas Cortes da nação portuguesa, pela 
mão de Deus unidas para a salvação do seu escolhido povo", assim relatava a rea
ção dos nacionais aos lusitanos: 

"Senhor, causa dó , luto e pranto ver nesta vila tantas famílias expatriaóas, deixan
do todos os seus bens, uns, e outros , deixando a doce vida naquela ingrata provín
cia, se1n mais outro crime do que ser europeu ... "(45) 

Segundo uma estudiosa do assunto, 

"O anti-lusitano que cresceu em Sergipe no processo da Independência, no ano de 
1824, se revestiu de violência, indo a espancarnentos e perseguições a portugueses 
nas mais ricas povoações ... fazendo com que muitos fugissem-, abandonando bens 
e famílias."(46) 

Esta situação, como bem descreve l\i1. Thetis Nunes, parece ter atingido 
seu clímax no tempo en1 que o pardo Antônio Pereira Rebouças ocupou o cargo 
de Secretário do Presidente 1V1anoel Fernandes da Silveira. Nesta época, notada
mente na cidade das Laranjeiras, o clima de tensão entre brancos e a "gentalha" 
era alarmante. Em carta de 27 de junho de 1824, o Tenente Coronel ~1anoel 
Rollernberg participava ao Comandante das Armas, l\1anoel da Silva Daltro que 
na m.anhã do mesmo dia, 

"dolorosamente apareceram nesta povo<1ç~o vários pasquins cujo conteúdo era vi
vam mulatos e negros, morratn os marotos e caiados". 

E concluía: 

(44) Acta <l<1 sessão exiiaorcl iná.ria do Conselho de Governo da· Província, de 12 de dezcn1-
bro dl' 1827, in RIHGS, ano IV , voJ. I V, 19J9, p. 318-3 19. 

(45) A1quivo Histórico Ultran1arino, Sergipe, Caixa 3 , ofício de 25 de agosto de 1822 
(46) 1\1. Thetis Nunl's, op. cit . 1973, b.p. 2. 
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"sendo estes os princípios por onde podem vir grandes males à Província e à Na
ção ... "(47) 

Datado de um dia anterior, surgiu na mesma povoação, um ou~o. pas
quhn onde o apelo à luta racial é ainda mais manifesto: a riqueza de seu .s1gr11!ica
do e a espontaneidade de seu estilo, justificam plenamente sua transcnção inte. 
gi-al : 

"Senhor Governador das Armas. 
ALERTA. Uma pequena faísca faz um grande incêndio. O incêndio já vai lavran
do. No jantar que deram nas Laranjeiras os Mata-caiados, se fizeram 3 saúdes: 
primeira à extinção de tudo quanto é do Reino, a que chamam de marotos; a se
gunda a tudo quanto é branco do Brasil, a que chamam caiporas; e a terceira, ai
gualdade de sangue e de direitos. Que tal alerta e bem alerta. Um tal menino R ..... 
irmão de outro bom menino, fe~muitos elogios ao Rei ~e Haiti, e porque o não 
entendiam falou-mais claro - São Domingos, o grande S. Domingos. Não hÓuve 
manobra. Vossa Exa. tome cuidado. Os homens de bem confiam em Vossa Exa., 
só querem Religã:o, Trono e Sistema de Governo jurado no dia 6 de junho. Alerta. 
Alerta. Acudir enquanto é tempo. 
Laranjeiré!§_, 26 de junho de 1824. 
Philioordinio:' (48). 

Esta outra representação datada poucos dias após o pasquim assinado 
pelo anônimo "Amante da Ordem", é também muito sintomática das pretensões 
que tinham as gentes de cor: 

"Têm os malfeitores crescido, e são quase todos homens de cor, porque o Se
cretário Rebouças, homem pardo, os tem doutrinado e persuadido que todo ho
mem pardo ou preto pode ser um general e eles tão uf anos têm se feito que alta
mente falam contra os brancos, chamando-os de caiados e já deixam de guardar 
aos constituídos em dignidade aquele respeito que até então guardavam ... "(49) 

~ c?~h;Ido a população ~egra que constituía, ao m~nos segun~o os do. 
cumentos ofic1a1S, a fonte de maior preocupação {>ara a sociedade sergipana da
quela época. De acordo com os mapas exatos havia nesta província 40.796 pre
tos, o q:ue significava 35,34% da população total. Diz D. Marcos CJl!e os pretos 
de Sergipe provinham da Guiné e em maior número de Angola (50). Felte Bezer
ra afinna que a · maioria dos africanos desta província provinham, como na Ba
hia, do Sudão (51). Como a grande maioria dos negros, isto é, 62,44%, estava su
jeita ao cativeiro, e como as informações referentes aos negros livres são extrema
mente raras, deixaremos para tratar deste segmento populacional quando abor
dannos o problema dos cativos. 

(4 7) A. N. IGI, 105, fl. 117, "Comandante das Armas 
Maroto significava "tudo o que era do Reino" e Caiado ou Caipora "a tudo que é bran
co".(48) 

(48) A. N. IGI, 105, fl. 119. 
A inicial "R ... " refere-se sem dúvida a Rebouças, o corifeu dos "mata-caiados". 

(49 ) A. N. lgl, 105, fl. 126 , Ofício de João Simões dos Reis e José Francisco de Salcs, de 6 
de julho de 1824. 

(50) D. Marcos A. de Souza, op. cit. p. 13. 
(51) F. Bezerra, op. cit., p. 151 . 
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O último grupo a que se referem os mapas populacionais é o dos índios. 
Baseando-se en1 Fifisbelo Freire, F elte Bezerra calcula que deveriam ser por volta 
de 20.000, os índios existentes na Capitania por ocasião de sua conquista (52). 
Durante a campanha de Cristóvão de Barros, aproximadamente 3.000 índios fo
ram mortos ou capturados. F. Freire diz que no ano de 1751, 3.000 índios tenta
ram atacar a cidade de S. Cristóvão, tendo sido no entretanto dominados pela 
guarnição. Em 1763, nova tentativa de ataqu e, esta sendo uma reação à tentativa 
aos colonos de aprisioná-los, tendo agora como aliados certo número de negros 
foragidos (53). 

O único estudo que dispomos sobre os índios de Sergipe é o já citado 
artigo de Beatriz G. Dan tas (1973). Trata-se de uma excelente abordagern diacrô
nica das diferentes formas assun1idas pelo contato entre a sociedade envolvente 
(colonial, depois provincial) e a aldeia dos Cariri de Geru, a incorporação da for
ça de trabalho dos aborígenes e usurpaçâ'o de suas terras pelos brancos, os confli
tos decorrentes desta interação, a reação nativa e a consequente extinção do gru
po aborígene. 

Segundo os mapas exatos, havia ern Sergipe, entre 1825- 1830, um to
tal de 1500 índios, o que representava apenas I ,29% da l'opulaç_ão provincial. 
Destes, 47,20% era1n do sexo masculino, e 52,80% do femnuno. E o grupo étni
co que apresenta a n1ais elevada porcentagem de mulheres, superior n1esmo à mé
dia da popu!ação total. Tais índios estavam distribuídos em quatro missões: 

- Agua Azeda 
- São Félix da Pacatuba 
- S~o Pedro de Porto da Folha 
-- Nossa Sra. do Can no de JaparatuLa. 

A antiga aldeia de Geru , a partir de 1758 é elevada ·à categoria de vila , não obs
tante contar com elevada população indígena (54). En1 todas as freguesias sergi
panas, por ocasião da porcentagern destes, en1 relação ao total da população, de 
realização dos maras estatísticos, havia índios, variando a ~?rcen~a&em deste~, 
em relação ao tota da Pº R11lação, de 0,16% (corno na freguesia de N. S.a da Puri
ficação de Japaratuba) a 2,38% (freguesia de N. S.a dos Carnpos do Rio Real de 
Cirna). 

Vejamos algumas informações a e ropósito de cada unia destas aldeias. A 
de Agua Azeda, situada por volta de 5 lef,ruas da Capital de Capitania , possuía, 
en1 1802 um total de 317 indígenas, sendo 165 hornens e 152 mulheres. Tais Ín
dios eram no temporal governados por un1 Capit:ão-n1or nativo e por um Sargen
to-mor, estando e espiritual sujeito a uni l\1issionário. 

(52) Idc1n , ibidem, p. 203. 
(53) Idem, ib tdcn1 , p. 206, apud 1:elisbcllo Fn:ill:, op. ci t. , p. 189-200 . 

Bea triz G. Dan tas (1975: 8-9) com cnta que "espcc il'icu1ncnte c1n relação ao Gcru, não 
conhecc1nos dados que nos aut o rizem a conco1da1 ou discordar dcssa assertiva". 

(54 ) ' ' De confor~1idadc co·l· a orien tação pombalina de es tender a todo o 81asil (Ü1 dena~:ão 
de 8 de 1n_a1~ de 1 75~) as 1n edid<l!i a ntcrionnente adotada.e; no Mara nhão e no Pará 
(17~5 ), ObJcti va~do a li bertação dos índios e a scc ul aJização elas 1nis!:iões ec lesiást icas a 
a ldeia do Gcr u 1 oi e levada ~I categoria de vila confo rme car ta de D. José J, rei de Po rt'u
gal , ao Ou vidor da Co1n arca dc ScrgipL' d'cl Rei, Miguel Aires Lo bo de Carva lho co in 
despacho_ do Conselho Ult ra n1arino , dc 22 de no vcrnbro de 17 58". Bea triz Gois' Da n
tas, op. c1t., p . 9 
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"Estes índios são preguiçosos, como naturalmente são todos; ébrios, vadios e que 
fazem grandes desordens e perturbações na Cidade; sua lavoura é insignificante, 
que apenas lhes chega para uma escassa sustentação"(55) 

Já em 1808, D. Marcos acusa a presença de apenas 40 nativos da mesma aldeia: 
diz que tais índios "domesticados" J>OSSUÍam um capelão com visos de pároco, 
sendo tal sacerdote pago pelo Erario Real com a côngrua de 150 mil réis 
(anuais). 

"Estes índios, bem como os outros, são muito indolentes, vivem sempre errantes , 
sempre prontos para acompanharem os cabos da justiça logo que lhes dão algum 
sustento ou pelo seu néctar delicioso que é aguardente. Estes descendentes dos 
selvagens Tupinambás, que viviam vagabundos nesta capitania, ainda hoje não 
conhecem as doçuras do direito de propriedade, bem como seus ascendentes; não 
estão civilizados em quase três séculos que habitam entre os portugueses, nem tem 
abraçado a ordem civil e social que entre os mesmos se mandou estabelecer"(56) 

Objetos de tão desfavorável parecer, não é de se estranhar o que sucedeu aos abo
rígene~ desta aldeia:~m ~umErimento ao aviso imperial de 27 de agosto de 1825, 
o Presidente da Provincia or<lenou ao Comandante desta l\.1issão que aprontasse 
todos o~ índios exis~entes ~a mis~o, ,de .qual<Jl!er sexo e idade, para no prazo im
prolongavel de 15 dias, ,.os conduzir a vira de Tomar do Geru, onde viveriam in
corporados e sujeitos às autoridades daquela vila (57). Várias cartas e ofícios são 
trocados entre o referido Comandante dos índios e a Presidência, até que final
mente a.mudança d.os índios pardo novo lugar .indicado tem sua data marcada 
para o dia 11 de maio de 1826 (58). Em 1827, eis o que acontecia em Água Aze
da, segundo as anotações de um autor anônimo: 

"Os índios de Água Azeda removidos para o Geru, nã'o permaneceram longe do 
seu lar e dos lugares conhecidos e voltaram a vê-los, resolutos a ficarem na sua an
tiga posse. O sargento-mor Silvestre Juquitiba Boticudo (Botocudo?) era homem 
resoluto e capaz de cometer qualquer empresa. O Vice-Presidente mandou chamar 
por carta de 25 de agosto de 1827 e o incumbiu da missão de ir sondar os ânimos 
e tr~tar de desalojar os índios , podendo empregar a força para os coagir a sairen1 
de Agua Azeda. Era vontade dos senhores de Engenho da vizinhança da aldeia que 
aqueles vizinhos deixassem este lugar não tanto para ficarem livres de uma vizi
nhança que assim mesmo não era das melhores , como por poderem apossar e uti
lizar sem estorvo das terras. O major prometeu desempenhar a comissão de que o 
incumbira sem reparar quem tinha razão. Tratou em paz com os índios , instou 
com eles para que saíssem , pondo-lhes por diante a obrigação de cumprir a vonta
de do governo : eles negaram-se , mas como ele tinha ordens, e era cum~ridor , diri
giu-se ao Capitão-Môr pedindo uma força que por sí só fizesse fugir os 1ndios, e di
rigiu-se aos vizinhos senhores de engenho interessados, ordenando que pusessen: 
no ponto que lhes indicou, tudo o que era necessário para o sustento da gente que 
pediu, sustento que orçava por grande quantidade de víveres, porque a gente que 
requisitou não foi pouca. Os interessados que nada queriam senão gozar e a quem 
pesou o encargo, correram ao Vice-Presidente representando contra o sargento 

(55) B. N. sessão de manuscritos, II - 33, 16, 3 - fl. 7. 
(56) D. Marcos A. de Souza, op. cit. , p. J 8. 
(57) B. N. 19-4-13, Apontamento para história j e Sergipe, Autor Anônüno. Orde1n de 2 

dezen1bro de 1825 . 
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mor que os obrigava a uma contribuiçã'o aliás muito justa, visto que lhes ia dar um 
direito que eles nã'o tinham e que eles queriam ter sem custo. O Vice-Presidente a 
28 de agosto de 1827 mandou agradecer ao Sargento-Mor o seu serviço (o qual) a
briu mão da comissão que fora encarregado nada mais obrando"(59) 

No ano s~guinte, exatamente em setembro de 1828, os índios que ali 
persistiram. instados ' pela Presidência a partirem para o Geru, pediram que se 
lhes concedesse tempo para colherem suas plantações, sendo-lhes ordenado que 
fizessem a colheita e se retirassem o mais pronto {60). Por ofício de 11 de outu
bro do mesmo ano, o Governo dá como prazo último o dia 31 de dezembro para 
que os mesmos se recolhessem à vila de Tomar do Geru (61). Nesta ocasião, o 
documento ameaça-os de serem "coagidos", caso continuassem relutantes. Aos 
14 de janeiro do ano seguinte, os índios impertinentemente permanecem imutá
veis no desígnio de não arredar o pé do lugar que secularmente ocupavam; em 
vista disto, o Governo nomeia ao índio · Máximo como secretário a fim de liberar 
a transumância (62). Novo fracasso. Uma semana após vencido, o Presidente da 
Província envia ofício do Governo Central dando conhecimento dessa situação 
impossível de se resolver (63). 

Conseguimos localizar mapas exatos de a_penas duas das três missões 
existentes em Sergipe na década da Independência : São Pedro do Porto da Folha, 
ao norte, no rio S. Francisco, que contava em 1829 com 139 índios, e a missão 
de Nossa S.a do l\.1ont~ do Carmo de Japaratuba, que em 1825 acusava a presen
ça de 213 aborígenes. Agua Azeda, conforme vimos, fora desmantelada, restando 
nas imediações da antiga missão, em 1827. 

" uns 50 ou 60 índios que ficaram emboscados nas matas, donde saíam a cometer 
r~oubos e assuadas e aterrar os vizinhos"(64) 

Gero, agora vila Tomar do Gero, era o lugar da Província onde havia o maior nú
mero de índios: em 1830 eles eram 338, sendo que 182 do sexo masculino e 156 
do feminino. Se atentarmos para a porcentagem de índios e de não índios resi
dindo nesta antiga rnissão, notaremos que a população indígena dinúnuiu gra
dualmente: (65) 

ANO 

1802 
1822 
1826 
1830 

(58) lde1n, ibide1n. 
(59) lde1n, ibidcn1. 
(60 ) lde1n , Ofício de 25 de se ten1bro de 1826. 
(6 1) Idem, Ofício de 11 de outubro de 1828. 
(62) Idem, Ofício de 14 ele janeiro de 1829. 
(63) Jde.111 , Ofício de 22 de janeiro de 1829. 
(64) lden1 , Ofício de?? 1827 .. 

Porcentage1n de índios 
en1 relação ao total da 
população (Geru) 

72 % 
54 % 
46 % 
57 % 

~ té o mo1nen to temos conhecimento em Sergipe , de apenas cinco missões de índios : 
Agua Azeda. Geru , Pacatuba, Japaratuba e S. Ped10. Na " Informação sobre a Província 
~e ?er~pc_ cn1 18,2 1'_', de J?sé An tonio Fe1nandez. d iz o Autor existirem nessa épo<;a 

seis n11ssoes de 1nd1os mais ou n1cnos povoadas". Qual seria a sexta n1issão? Como A
gua Azeda é dcsn1antelada por volta de 1826-1829 e Geru elevada a vila em 1758 no fi
nal do pri1neiro quartel do século XIX devia haver oficiahnente apenas três rn'issões: 
Japaxatuba, Pacatuba e S. Pedro. Of. RIEJGS, ano l , 19 13, voJ. .l , p. 46-50. 

(65 ) Fste quadro se baseia cn1 parte nao; pesquisas ele Beátriz ·e. Dantas (1973 : 11 ). 
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Não sabemos por <J.Ue razão não constam no Arquivo Público do Estado de Ser
gipe mapas estatísticos relativos à missão de São Félix de Pacatuha. Inexplicavel
mente da mesma forma, no mapa referente à Vila Nova, comarca a qual perten
cia tal missão, seu vigário, o Padre Luiz Antonio dos Santos, em 1829, no mapa 
que enviou à Presidência, escrevia: 

"Não consta índios" (66) 

Em 1802 dizia o já citado Autor Anônimo que a povoaçã'o de Pacatuha está si
tuada à beira do rio de São Francisco (67), sendo assistida por um missionário 
harhadinho e por um Capitão-mor dos mesmos índios. Havia por esta época 541 
habitantes na aldeia-povoação; a ocupação destes índios era servir de tangedores 
dos gados das fazendas circunvizinhas. Suas produções ~colas, segundo o mes
mo • .\nônimo, mal chegava para a sustentação própria (6tl). 

D. Marcos referindo-se à mesma aldeia de Pacatuha, dizia: 

"Dentro do termo de Vila Nova, e perto da barra do grande rio de S. Francisco, 
está situada a Missão da Pacatuba, o lugar mais vistoso que há em toda a capitania 
de Sergipe, pois que dali se descobre o ocean'o e grande extensão da corrente do 
rio. Nesta missão habitam 700 índios os quais são dirigidos por um religioso capu
chinho italiano. As índias são muito cheias de simplicidade e inocência, porém os 
índios vivem errantes e esta é a causa de sua pobreza. Alguns se ocupam na caça 
ou na pesca, e· isto mostra que ainda vivem inclinados ao estado selvagem. Os la
vradores circunvizinhos experimentam grande detrimento da parte destes índios 
tão pouco industriosos. Esta missão não oferece mais cousa alguma de notável. .. " 
(69) 

Em 1826, segundo informações do Comandante das Armas de Vila Nova, a al
deia de Pacatuha possuía mais de 600 índios, devendo-se a este número acrescen
tar os desertores e criminosos que segundo o militar, tinham se agregado aos in
dígenas: viviam na maior insuhordin~ão possível, não consentindo outra autori
daâe que nfo da sua mesma nação (70). Este parecer tão desfavorável tinha co
mo raJSon d'être um fato acontecido algum tempo antes: a invasã'o da cadeia de 
Vila Nova pelos índios da dita Missão. Em vereação de 18 de fevereiro de 1827, 
eis como os homens bons da comarca se manifestavam a respeito de tão graves 
acontecimentos: 

"A câmara, nobreza, a maior e melhor parte do povo dê Vila Nova Real del Rei do 
rio de São F rancisco, e seu termo ... todos continuamente perseguidos pelos índios 
da missão de São Felix da Pacatuba, no seu distrito ... (declaram que)aqueles indi-

(66) APES, Pacotilha 114 , Clero , Mapa exato da Freguesia de Vila Nova, janeiro de 1829. 
(6 7) Pacatuba não se encontra precisamente à beira do Rio S. Francisco, mas situa-se, em li

nha reta, a mais ou menos 8 kms. das margens daquele rio. O rio mais próximo desta 
localidade é o rio Betume, afluente do S. Francisco. A distância em linha reta de Paca
tuba a Vila Nova (atualmente Neópolis) é de aproximadamente 16 kms. 

(68) B. N. Sessão de Manuscritos , II - 33,16,3 - fl. 14. 
(69) D. Marcos A. de Souza, op. cit. p. 41-4 2. 
(70) A. N. IGI , 289, Comandante das Armas, Ofício de Ignácio J. V. Fonseca, Comandante 

das Arn1as, ao Conde de Lages, de 30 de dezembro de 1826. 
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víduos não satisfeitos com os muitos excessos crintlnosos que têm cometido, de 
armas com as quais deliberadamente passaram às portas de alguns cidadãos pacífi
cos para matar uns e maltratar outros , e vagam sempre pelo dito termo em ajun
tamento de 30 a 40 homens, com as n1esn1as armas, a roubar publicamente osga
dos vacuns e cavaiares dos criadores e proprietários, a arrancar as mandiocas dos 
lavradores, sem que estes e aqueles ousem impedi-los, pelo justo receio de serem 
mesmo nas suas pessoas atacados, o que tudo os ditos índios têm itnpunemente o
brado , e estão a obrar, .Porque as autoridades territoriais por eles estão coactas e 
intin1idadas a ponto de ja nã'o poderem mandar prender pessoa alguma conforme a 
lei, porque eles a seu bel prazer com mão armada, a vão soltar . Eles juntos, em as
suada de 300 homens armados, no dia 19 de dezembro de 1826 , entraram nesta 
vila onde por ordem do Governo Provincial estava preso o culpado Sargento-Mor 
da dita Missão, Serafim José Vieira , com mais três índios criminosos e 
arrombando as cadeias dela, os tiraram e soltaram outros presos, e até for~ à 
p~ão. mil~tar , que arrombaram ~ d~la soltél!am s~is_ mancebos para o serviço da 
pnmeu a linha recrutados .•. (Os 1nd1os) estao dec1d1damente assuados pois entra
ram em Penedo, na Província de Alagoas, armados e comandados pelo dito sargen
to-mor, a açoitar um certo indivíduo em plena praça pública, para grande escânda
lo da população local. .. "(71) 

Como medidas corretivas de tamanhas arbitrariedades, os signatários deste ofício 
solicitam a S.A. Imperial que pusesse um fim a esta "guerra", sugerindo qu~ se 
mandasse extinguir a belicosa aldeia, obrigando que seus índios fossem conside
rados súditos e sujeitos ao Capitão-rv1or das Ordenanças. Sugerem ainda que os 
índios casados ficassem cuidando das plantações e que os solteiros fossem logo 
recrutados para o serviço da Marinha do Império (72). Aliás, diga-se de passagem, 
a idéi~ de se aproveitar os aborígenes nas lides marítimas já tinha sido desde o 
século passado proposta pelo acadêmico Azeredo Coutinho, no seu famigerado 
"Ensaio E'conômico sobre o Comércio de Portugal e suas Colônias" (73): no ca
pítulo IV estuda este a maneira de se civilizar os selvícolas através das pescarias. 

A idéia de se aproveitar os índios de Sergipe no setor marítimo parece datar de 
1825: aos 21 de agosto deste ano, o Governo Geral pediu ao Presidente da Pro
víncia que enviasse alguns índios para a armada. A presidência oficia à corte es
cusando-se do nlo cumprimento do ordenado, 

"por terner efusão de s.an~ue. no e~prego da força , segundo o estado quase selva
gem em que estão as pnnc1pa1s aldeias da Prov1ncia"(74) 

Dois ~~s após, o novo V,i~e. Presidente, co~segue vencer as sohreditas dificulda
des, exigmdo que cada Capitão-Mor de ind1os enviasse de 12 a 15 "solteiros são 
e escolhidos", para serem empregados no exército e marinha sendo tal a cota de 
cada agrupamento indígena: (75) ' 

(7 1) A.N. IJJ9 , 300, Ofíci:J do Governo de Sergipe, Ofício do Juiz Ordinário José Guilher
me da Silva Marti~,ao Imperador, de 18 de fevereiro de 1827. 

(72) Idem, ibidem. 
(73) Academia Real das Ciências, Lisboa, 1794, Cap. IV : "As pescarias são o meio mais 

próprio para civilizar os índios do Brasil, principalrnente os que habitam junto às 
margens dos grandes rios ou do mar.". 

(74) B. N. 19-4-13, Apontamentos para a História de Sergipe, Autor Anônimo Ofício de 14 
de janeiro de 1826. ' 

(75) Idem, ibidem, Ofício d~8 de agosto de 1827. 
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MISSÃO 

Pacatuba 
Japaratuba 
S. Pedro 
Vila de Tomar do Geru 

TOTAL 

Número de índios a 
serem recrutados 

15 
12 

8 
25 
60 

Quatro meses após o envio desta ordenação, cumpre o Vice Presidente o aviso 
imperial: envia para a corte como recrutas da Marinha, 80 índios (76). 

As duas aldeias restantes parecem possuir uma história menos movimen· 
tada do que Agua Azeda, Pacatuba e Geru. A missKo de Nossa Senhora do Monte 
do Canno de Japaratuba situava·se a doze léguas de São Cristóvfo: contava em 
1802 com somente 94 habitantes, sendo 53 homens e 41 mulheres. Seu governo 
e sistema econômico eram iguais, segundo informa o já citado autor Anônimo, 
aos da antiga missão de Água Azeda; quanto à relação dos nativos com a econo. 
mia regional diz·nos este autor que 

"todos estes índios se ocupam em servir aos moradores brancos em tangedores de 
boiadas, nas roças a jornal, se bem que s[o vadios e vivem da caça e da pilhagem 
dos gados das fazendas circunvizinhas"(77) 

Dom Marcos lança mão das mesmas amargas expressões com que se referiu às ou· 
tras aldeias, para informar sobre esta última: 

" Os índios da Japaratuba (missionados por um religioso carmelita), em número de 
300, vivem errantes e por serem imorigerados, servem de muito gravame aos seus 
vizinhos. Se adquirissem maior grau de civilização, podiam ser úteis a si próprios e 
com seus braços servir à sociedade e ao Estado"(78) 

Em 1825, de acordo com o mapa exato, possuía esta nússão 233 habitantes, sen· 
do 213 índios. Seu pároco, Fr. Luiz de Santa Gertrudes Silva informava existi· 
rem aí 75 fogos, o que perfaz uma média de 3,10 habitantes por residência. Per· 
tencia tal missão ao termo da vila de Santo Amaro das Brotas. 

Quanto à aldeia de S. Pedro do Porto da Folha, eis como a ela se referi· 
ramo autor da Descrição Geográfica em 1802, e o Memorialista de Sergipe, no 
ano de 1808: 

"Esta povoação é situada à beira do rio S. Francisco e termo da Vila Nova e é regi· 
da por um Missionário barbadinho e por um Capitão Mor dos índios, é de pouca 

(76) Idem, ibidem, Ofício de 6 de dezembro de 1827. 
De onde teriam sido requisitados os 20 índios a mais da lista inicialmente exigida de 60 
"solteiros, são e escolhidos"? Quem sabe se não teriam sido estes 20 a mais "captura· 
dos" entre "os 50 ou 60 que ficaram emboscados nas matas" circunvizinhas a antiga al· 
deia de Água Azeda? 

(77) B. N. sessão de Manuscritos, li - 33, 16, 3, fl. 7 
(78) D. Marcos A. de Souza, op. cit. p. 38 
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consideração a sua lavoura. Tem 231 habitantes índios e os seus missionários an
dam sempre inquietos pelas perturbações dos mesmos Índios e pelas intrigas dos 
moradores ... "(79) 

"En1 distância de 30 léguas pelo rio acima da Vila de Propriá, se acha a missão de 
S. Pedro, na qual há um capuchinho italiano que dirige 300 índios muito indolen
~es, os quais vivem da pesca e muito pouca mandioca que plantam nessa pequena 
ilha de S. Pedro , que tem meia légua de comprido e 400 braças de largo" (80) 

Gaspar Faria Bulcão era o sacerdote ~e assistia a esta mi~o em 1829; tudo faz 
crer que desde a década anterior, isto e, poucos anos após a referência de D. Mar
cos, tal missão era regida na'o mais por religiosos capuchinhos, mas por clérigos 
seculares: em 1814, por exemplo, o presbítero secular Francisco José de Carva
lho Lessa diz que na ausência dos referidos n1issionários, êra ele quem dava assis
tência aos índios, e como estes nada pagavam de direitos paroquiais, pedia ao Im
E!erador que lhe concedesse a côngrua {81). Das 488 pessoas recenseadas no ano 
ae 1829, 139 eram índios (pouco mais de 31 % do total dos fregueses), havendo 
nesta época 112 fogos, o que perfazia 3, 99 moradores por residência. 

A fim de oferecer ao leitor uma visão de conjunto do que representava a 
população dos índios aldeados em Sergipe nas três primeiras décadas do século 
passado, apresentaremos este quadro geral sintético à guisa de conclusão: 

ALDEIAS 

Água Azeda 
Japaratuba 
Pacatuba 
São Pedro 

POPULAÇÃO INDfGENA DAS ALDEIAS DE SERGIPE 
(1802/ 1829) 

1802 

317 
94 

541 
24 l 

1808 

40 
300 
700 
300 

1825 

213 

m 

1826 

~ºº 

1827 

50/60 

1829 

139 

Após est~ informações sumárias a respeito dos quatro grupos étnicos 
constituintes da sociedade sergipana, vejamos a seguir alguns detalhes a propósi
to das sub-categorias sociais dos ingênuos, libertos e cativos. Parte dos pardos e 
pretos estavam sujeitos, em Sergipe como no resto do Brasil, ao cativeiro. Os ín
dios embora declarados livres pelo Marquês de Pombal em 1755, viviam uma es
treita liberdade : 

(79) B. N. sessão de Manuscritos, II - 33, 16,3 , fl.14 . 
(80) D. Marcos A. de Souza, op. cit. p. 43. 
(81) APES, Mapa da Missão de S. Pedro, Pacotilha, 114, de 12 de novembro de 1829. 
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"Esta farsa libertária só representou para os índios o direito de serem explorados 
sem ter para quem apelar. Os a~ministradores das (su_as) vi~s_foram recrutados, 
em geral entre vizinhos que cobiçavam as terras da antiga m1ssao ou a seara repre
sentada pelo controle da força de trabalho de todos os índios aldeados" (82) 

De acordo sempre com os mapas exatos, tal era a situação jurídico- ser 
cial dos pardos e pretos em Sergipe: (83) 

SITUAÇÃO JURÍDICO-SOCIAL DOS PARDOS E PRETOS EM SERGIPE 
(1825/1830) 

COR 

Pardos 
Pretos 

INGÉNUOS 

Nún1eros % 
absolutos 

38.067 74,54 
9.331 22,88 

LIBERTOS 

Números % 
absolutos 

7.129 13,96 
5.981 14,66 

CATIVOS TOTAL 

Números % Números % 
absolutos absolutos 

5.87 1 11 ,50 51.067 100,00 
25.484 62,46 40.796 100,00 

Como se vê, o comportamento de cada grupo no que tange à sua situa
ção jurídico-social é diametralmente oposto: apenas 11,50% dos mulatos perma
necia no cativeiro, enquanto que 62,46% dos negros eram escrava!.N~ que se refere 
aos ex-cativos, nso só em termos absolutos notamos a predominância de libertos 
pardos, como também se atentarmos para o número de escravos de cada grupo, 
concluiremos que os pardos se libertavam ou eram liberta~ com nruit9 maior fre
quência do que os negros: 54,83% dos pardos saíram da escravidão, enquanto 
que apenas 19% dos negros tiveram a ventura de yassar de escravos a libertos. 
Não obstante a predominância de negros escravos, e surpreendente que já no iní-

(82) Darcy Ribeirc: 
Os lndios e a Civilização. 
Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1970, p .. 51-52. 
apud Beatriz G. Dantas , op. cit., p. 13. 
Embora apenas Geru tenha sido elevada à categoria de vila, o certo é que também nas 
demais aldeias a liberdade dos índios, seja pessoal, seja da posse de suas terras, sel}lpre 
esteve ameaçada pelos moradores da circunvizinhança. Aliás, não foi apenas em Agua 
Azeda, conforme vimos anteriormente, e no Geru (cf. Beatriz G. dantas, op. cit., p. 11 
e ss.) que os índios tiveram de enfrentar a ganância dos não índios, sequiosos em apo
derar-se de suas terras. Em Pacatuba, igt.n.lmente , "as contendas de possessório de ter
ras" eram a causa da oposição dos indíg~nas a que o capitão mor Bento de Mello Perei
ra ocupasse o posto de Diretor da dita Missão, na medida em que o mesmo era sogro do 
Sargento mor José Guilherme da Silva Martins, "}).ornem pelos índios temido e (que) 
talvez o detestavam por causa da questão da terra dos Anhumas ,terras estas que confi
navam com as da aldeia". (cf. RIGHS, ano II, 1914, fase. III e IV, vol. II , p. 365-366. 
Ata do Conselho de 4 de maio de 1827 e na Biblioteca Nacional, 19-4-13. Aponta
mentos para a História de Sergipe, Autor Anônimo, Representação de 29 de outubro 
de 1827). Ao referiI-se à ordem recebida por Bento de Mello Pe1eira, de "castigar os 
índios de que haviam queixas, para que pela impunidade se não tornassem criminosos", 
ordem esta que incluía " recrutar o maior número de índios possível para a marinha, no 
que faria serviço muito bom e digno de muito louvor", eis o comentário tecido pelo a
nônimo autor dos Aponta~entos: "Aqui se criou o direito de escravisar e de extinguir 
os pobres índios". (Idem, ibidem). 

(83) l ngênuo era o preto ou pardo filho de pai livre; liberto era o preto ou pardo que tendo 
nascido escravo , adquiriu a liberdade por manumissão ou alforria; cativo era o escra
vo. Neste ensaio vamos nos limitar a uma primeira análise do grupo dos cativos, deixan
do para o futuro estudar os ingênuos e libertos. 
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cio do século passado, mais de 37% Clos negros de Sergipe eram livres, isto é, in
gênuos e libertos. 

Se somarmos os totais de pardos e pretos por categorias, temos o qua
dro seguinte: 

PROPORÇÃO_DE INGÊNUOS-LIBERTOS-CATIVOS FACE À 
POPULAÇAO TOTAL DE SERGIPE (1825/1830) 

INGÊNUOS LIBERTOS CATIVOS OUTROS TOTAL 

N.os 
absol. 

N.os 
absol. % .N.os 

absol. % N.os 
absol. % 

N.os 
absol. % % 

47.398 41 ,06 13.110 11,36 31.355 27,17 23.:555 20,41 115,418 100,00 

Quer dizer: apenas 27,17% dos habitantes de Sergipe eram escravos, 
sendo que 11,,3~% ?os p:n:dos e pretos ~ntão livres tinham durante algum perío
d? d~ suas ex1stên~1as, v1v1do sob o regune servil (84). Assim sendo, a nosso ver, 
dificilmente podenamos concordar que 

"as condições sociais em Serlripe. em 1824. decorrian1 da estrutura econômica do
. minante, repousada no binÔmio senhor da terra e e::-cravos, como acontecia na é
poca, em toda a região onde a cana de açúcar era o esteio". (85) 

., 
Mesmo se considerássemos todos os brancos de Sergipe como pertencentes à ca- . 
tegoria de "senhores" - hipótese evidentemente insensata, pois além de existi

, rem, como mostram os documentos, muitos brancos pobres, havia nesta Provín
: eia em 1826 apenas 232 engenhos, - repetimos, mesmo excluindo todos os bran
: cos, havia ainda em Ser~pe 62.008 pessoas, isto é, 53 ,72% do total da popula-
i ção, que nfo era nem senlior nem escravo. E isto se evidencia nio apenas nos ma
. pas exatos, mas também em outros levantamentos populacionais anteriores. As-
sim, por exemplo, de acordo com os dados fornecidos pelo Conselheiro V elloso, 
os escravos representavam em 1819, apenas 22,79% do total dos habitantes desta 
Província; em 1823, de acordo com a Memória oferecida ao Marquês de Carave
las, os escravos representavam 26% do total da população (86). Embora pobre, 
destituída na sua maior parte de direitos políticos e privilégios sociais, referida 
.usualmente com expressões depreciativas, como a gentalha, canalha, miseráveis, 
'gente que vive da misericórdia de Deus, etc, o certo é que mais da metade da po
pulação de Sergipe pertencia, ao menos durante as primeiras décadas do Oito
centos, a esta cater>ria: a dos homens livres, trabalhadores do eito, agregados, 
moradores de condição, meeiros e rendeiros. Gente pobre, na sua maioria, livre, 
vivendo nas periferias das vilas e das grandes propriedades, embora certamente . . . . 

. 

(84) P. Eisenberg diz que em Pernambuco, em 1823, os escravos representavam 31 por cen
to do total da população (1969-281);em 1839 aporcentagem de escravos face a popu
lação livre era de 23,6 por cento; em 1842, de 22,7 por cento, em 1855, 20,9 por cento 
e em 1872, de 10,6 por cento (1972: 196). 

. . 

(85) M. Thetis Nunes, 1973, b. p. 1. 
. . -

(86) Cf. Re.sumo Histórico dos Inquéritos Censitários realizados n'? Brasi~ op. cit. p. 404. 
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circulando na órbita das grandes propriedades canavieiras, tal massa populacional, 
talvez apresentando um estilo de vida muito semelhante ao da escravaria, sobre
tudo no que se refere às práticas e tipo de trabalho, à dieta alimentar, vestuário 
sujeição as doenças, etc, tal população constituía, junto com a escravaria, n1otivo 
de grandes preocupações à elite senhorial e à população em geral . 

d 
,, 

" Tê1n os malfeitores crescido e são quasetodos homens e cor. .. 

dizia o Juiz Ordinário Presidente do Senado da Câmara de S. Cristóvão, em do
cumento anteriormente citado (87). 

Antes porém de abordar . este tema, vejamos algo a respeito do grupo 
dos escravos de Sergipe. Como viviam, como eram tratados, como reagiram ao 
sistema que os obrigava a trabalhar servilrnente. 

" ... 20 cativos en1 Sergipe fazem muito maior quantidade de açúcar do que muitos 
lavradores no recôncavo da Bahia com enfraquecidos braços de 100 escravos. Mas 
eu descubro e apresento a razão de proveito tão vantajoso. Ali são mais bem trata
dos estes homens desgraçados, sujeitos à lei do cativeiro· são nutridos com os sau
dáveis alim~nt~s de vegetais, com feij~es e com milho, q~e por toda parte colhem 
com abundanc1a. Os escravos do reconcavo da Bahia se nutrem · com 0 escasso e 
nocivo alimento de carne salgada d_o Rio Grande; suas pequenas casas são cobertas 
d~ palhas e mal os agasalham do ngor da estação , quando as senzalas em Sergipe 
sao cobertas de telha. Os escravos vestidos com algodão manufacturado pelas es
cravas, quando os do recôncavo pela maior parte parecem mudos orangotangos 
Ali se lhes permite a mais doce sociedade; podem casar-se com as escravas da mes~ 
ma família e ainda de outra, quando os proprietários da vizinha Bahia embaraçam 
a liberdade do matrimôruo ... " (88) 

Comentando, pouco mais adiante, o mesmo D. Marcos, a respeito das excelências 
dos recursos alimentares en~ontrados nos arredores da vila âe Santo An1aro das 
Brotas, diz que é abundantíssima aí a colheita de feijão, milho e outros legumes, 
dos ~ais exportam para a Bahia mais de 2.000 alqueires. Por motivo de tanta 
fertilidade toma-se mais fácil a conservação dos negros da Guiné e Angola nfo 
sendo tão dispendiosa sua subsistência como ocorre no recôncavo bahiano (S9). 
Aliás, não foi a{>enas este autor quem tentou mostrar que a escravaria era melhor 
tratada em Sergipe do que na Bahia. Felte Bezerra, baseando-se en1 qt?.em não sei, 
diz que a zona canavie1ra de seu estado, era uma das regiões no Brasil onde havia 
um tratamento relativamente humano do senhor para o escravo. Diz não ter co
nhecimento se em outro lugar qualquer do território brasileiro foram tão reduzi
das ou disfarçadas as distâncias sociais e implicitamente raciais no convívio entre 
os que obedeciam (90). 
Infelizmente ainda não dispomos de material arquivístico suficiente que nos per
mita uma análise em profundidade sobre o tratamento que os senhores dispensa-

(87) A. N. IGI, 105, fl. 126, ofício de João Simões dos Reis e José Francisco de Sales, de 6 
de julho de 1824. · 

(88) D. Marcos A. de Souza, op. cit. , p. 17. 
(89) Idem, p. 3445 
(90) Felte Bezerra, op. cit., p. 157 e ss. 
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vam a seus cativos. Os poucos testamentos que dispomos até agora ensinam-nos 
pouco sobre tal particular. Bem tratadas ou não, melhor tratados do que os ne· 
~os da Bahia ou não, o certo é que volta e meia a escravaria estava se rebelando, 
chegando algumas vezes a constituir grave ameaça à tranquilidade pública em di
ver~s fregue~ias. E isto desde os primórdios da colonizaç4'o desta pequena capi
tania nordest1na: 

"Já no ano de 1601 os nossos negros iniciavam suas tentativas de reação contra
culturativa: fogem dos engenhos e propriedades e se aquilombarn no ltapicuru, 
juntamente com outros foragidos da Bahia."(91) 

Mais de uma vez foram os indígenas da aldeia do Geru utilizados para e~ossar 
as fileiras dos soldados brancos que iam combater e desbaratar os mocamlios dos 
calham bolas: 

"Nas muitas entradas que se fizeram para combater os mocarnbos o branco domi
nante se utilizou dos indivíduos de uma das· etnias subjugadas - o Índio para com
bater a outra etnia que se rebelava - a negn1 ." (92) 

Embora referidos desde o século XVII, o mais antigo relato de uma re
volta negra que conseguimos localizar refere-se ao ano de 180'"9. Eis como a ela se 
referiu o citado autor anônimo: 

"Desordem de pretos: 
.Em sessão de 25 de fevereiro de 1809, a Câmara dirigiu-se ao Capitã:o-Mor Gover
nador da Capitania de Sergipe, para dar as providências sobre um levante de pre 
tos que vagavam pelas partes da Cotinguiba, aonde furtam, roubam e insultam os· 
povos ; a fim de que não aumente a dita corporação de sorte que fique inconquis
tável, oficiou-s~ ~m .nome do (f~vernador aos Capitães-mores de Ordenanças para 
darem as proVIdenc1as para co1brrem os pretos revoltosos. Por parte dos republi
canos e milicianos foi enviado ante o Senado em sessão de 10 de abril de 1809 · 
o Professor de Gramática Latina, Ignácio Antonio Dormundo, o qual represen
tou que era pública a voz e fama de uma sedição ou rebelião que pretendiam fa
zer os escravos desta comarca e outros que da Bahia vieram fugidos que lá foram 
cúmplices em tal delito" .(93) 

Pedem então os oficiantes uma aç4'o imediata contra tais "mal feitores", afir
mando que alguns escravos foram presos como suspeitos de saberem e terem par
te na "sublevação". Em vista de tais acontecimentos, a Câmara resolve que tooo 
escravo que fosse encontrado armado, deveria ser açoitado no pelourinho, o mes
mo ocorrendo aos que forem encontrados de.Pois das 8 horas sem bilhete de seus 
donos; deliberou também qtie se nã'o permitisse o uso de instrumentos ofensivos• 
e perfuradores, só permitindo o uso de facas de cortar capim e outros misteres. 

Em conclusão, diz o autor deste documento, que na ~eneralidade destas proibi
ções se deviam compreender todos os escravos, incluSIVe os mulatos, devendo os 

(91) Idem, p. 154. 
(92) Beatriz G. Dantas, op. cit., p. 8. 
(93) B. N. 19-4-13, Apontamentos para a Historia de Sergipe, Autor Anônimo, Actas das 

Sessões da Câmara, de 1796 a 1810. 
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senhores de ene:enho e demais lavradores ter toda a dilia:ência e precaução em fa
zer recolher de noite nas suas casas, a bom recato, todos os instrumentos com 
que se cultiva a lavoura. 

Interessante notar que na representaçao feita pelo Professor Dormundo 
(o mesmo, aliás, que fora encarregado em 1826 de organizar a estatística da Pro
víncia), há menção de que escravos fugidos da sedição da Bahia estariam partici-
pando da planejada sublevação em Sergipe. Pierr~ V erger r~fer~-se a <lu.as tentati
vas de rebelião de negros em Salvadorjor esta epoca: a pnmeira1 prevista para o 
dia 28 de maio de 1807, a outra, aos de janeiro de 1809 (94). Como a sessão 
da câmara em S. Cristóvão se realizou aos 25 de fevereiro de 1809, não seria de 
todo infundado pensar que os negros da Bahia teriam fugido desta segunda revol
ta, unindo-se a se~ir aos r~beldes de .Sergipe. Aliás, não é ~st~ o únic? documen
to que se refere a comunicação havida entre os negros d alem do rio Real: em 
1828, eis o que relatava o Coronel Comandante Manoel Rollemherg d'Azevedo: 

"Neste momento recebo uma carta do Tenente Coronel Sebastião Gaspar, em que 
me diz que um escravo seu, de nação Nagô, denunciara que os escravos desta -na-
ção, seduzidos pelos escravos (do engenho) Mato Grosso, se acham em ................ . 
de uma sublevação muito breve, e que o dito escravo não sabia o dia porque os ou
tros desconfiavam dele, e como agora chega notícias de que a poucos dias teve ar
rebentado uma sublevação de pretos da Bahia, não duvido tenha havido alguma 
correspondência dos escravos daquela com os desta': ( 95) 

Não era sem razão que os proprietários da zona da Cotinguiha, a mais 
rica e produtiva da Província, temiam tais sublevações. Um ano antes ao ofício 
acima citado, ocorreram grandes inquietações entre a escravaria de diversos enge
nhos. Salvo erro, este é o mais documentado episódio de conflitos entre escravos 
contra a ordem escravocrata. Eis o que ocorreu: 

"Exposição sucinta de um Senhor de Engenho, José Pinto de Carvalho, de 1.0 de 
outubro de 1827 : 
Era meia noite quando me bateu à porta o Sargento-Mor João Pais d' Azevedo di
zen~o-me naquele momento fora avisado que os escravos dos engenhos Sitio, Peri
pen, ~ry.ha de <;Jato e V~em estavam sublevados, como já na povoação do Rosário 
e que Jª se sab~a de. doJS senhores mor~os, pos~o que com a pressa não perguntou 
quem eram os infehzes. Eu recomendei ao Capitão Francisco Pereira ali fosse reu
nindo todo o homem liberto , com o fim de formar um porto de força para ao 
amanhecer,,socor:er 9 ponto mais atacado, visto que a desgraça se ateava; infeliz
mente, p~re~ , nao ha armas, nem mesmo ~ara o pequeno destacamento que ali se 
acha. Retirei-me para o Porto das Redes a fim de fazer as participações necessárias 
a todos os pontos, entretanto V. Exa. determinará o que lhe parecer mais acertado 
em tal apuro ... "(96) 

(94) Pierre Verger: ETAOINSHRDLUCMF 
Flux et R éflux de /ll Traite desNegres entrê la Golfe de Bénin et Bahia de todos os San· 
tos du dix-septiéme au dix-neuvieme siecle. 
Paris, Mouton, 1968, p. 328-329. · 

(95) APES, Pacotilha 174 , Coronéis, Ofício do Coronel Comandante Manoel Rollemberg 
d' Azeredo A., ao Presidente da Província, de 25 de março de 1828 

(96) A. N. IJJ9 , 300, maço 4, Ofício do Governo de Sergipe, fl. 145 , n.0 50, Ofício do Pre
sidente Manoel de Deus Machado ao Visconde de S. Leopoldo de 2 de outubro de 1827 

' 
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Numa carta datada do mesmo dia (1.0 de outubro de 1827, o Juiz Ordinário ad
moesta ao Vice-Presidente que já ia 

" grassando pelos engenhos vizinhos o contágio destruidor e já com muitas mor
tes" (97) 

Esta outra carta, de um Senhor de Engenho, é ainda mais trágica : 

" Neste momento, escapo por milagre de Maria Santíssima de ser vítima do furor 
de um partido de escravos nagões (sic) meus, do Engenho Porteira,Caraibas Ma
ruim, Taverna, Varzea, Sítio, Santa Bárbara de cujo ataque fica um meu filho' e ..... 
tres forros meus vizinhos e dois escravos não nagões que foram defensores de mi
nha vida, mulher e filhos. Se acham nove ben1 maltratados, além de dois suponho 
mortos. Passo a V. Exa. e~ta participação e logo quero dar providência, pois des
confio que estavam recolhidos (os revoltosos) nas matas de que vive cercado e su
ponho voltarão na seguinte noite ... "(98) 

Aos 3 de outubro, as forças armadas tinham conseguido matar 12 ou 14 revolto
sos, mas informava o Comandante que 

" tem muito negro dentro dos brejos que julgo não se dará fim a eles esta noite" 
(99) 

Mais minuciosa é esta relação de como os negros foram surpreendidos: 

" Ontem,( dia 3) tiveram fortuna os homens das Ordenanças de encontrar na Mata 
do Cambuí, junto ao Engenho das Cruzes , com um partido de escravos subleva
dos, dos quais ficaram mortos de 16 a 20, inclusive uma escrava"( lOO) 

Diz o mesmo informante que tinha mandado marchar um batalhão para ir estor
vando as "comunicações ou reuniões" dos sublevados naquelas matas. Conclui 
dizendo que os revoltosos tinham matado até aquela data de 8 a 10 pessoas, en
tre homens, mulheres e crianças. 
Aos 7 de outubro é o próprio Vice-Presidente quem escreve à Corte Imperial 
dando parte dos sinistros eventos. Diz que com 

"energia trabalha em sufocar a faísca do incêndio (comoção sediciosa de escravos) 
que é sempre de recear se ateie em um país o nde a população dos pretos e escra
vos excede muito a dos brancos e livres, o q ue espero por esta vez felizmente se 
consiga ... " (101) 

(97) Idem, ibide1n, 11. 140, n.º 2, carta do Juiz Ordinário José Koiz Vieira Andrade ao Vice 
Pres idente. 

(98) Idem, ibidem, Car ta de Hermenegildo José Telles de Menezes ao Vi ce-Presidente, de 30 
de setembro de 1827. 

(99) Idem, ibidem, Carta de Francisco Correa de F. ao Vice Presidente, de 4 de outubro de 
1827. 

(100) Idem, ibidem, O. 155, Carta de Manoel Rodrigues do Nasci1nc nto ao Vice-Presidente, 
de 4 de outubro de 1827 

(101) Idem, l bide111 , 11, 151 , n. 0 51 , Ofício do Vice Pres idente Manoel de Deus Machado ao 
Visconde de S. Leopoldo, de 7 de outubro de 1827. 
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Aos 16 do mesmo mês, assim escrevia ao Vice-Presidente o Comandante do Bata
lhão encarregado de reprimir os negros revoltosos: 

"Ainda existem muitos escravos dispersos pelas matas, reunidos em pequenos gru
pos que s~ podem ser presos de corso por milicias e ordenanças dos lugares a onde 
aparecem inesperadamente e estes, mesmo dispersos, podem ser muito prejudiciais 
em assassínios e roubos ... "(102) 

Com o escopo de aterrar a escravatura, dirigiu-se o dito Comandante pelos enge
nhos circunvizinhos, mostrando aos negros a força que se destinava contra os 
amotinados. Não obstante a gravidade do ocorrido, acusa o mesmo militar a cer
tos senhores de engenho que estavam embarcando em hora noturna alguns escra
vos amotinados, para serem vendidos na Bahia, para assim evadirem-se das penas 
da Lei em que estavam incursos: numa patrulha efetuada à Barra, surpreenderam 
e prenderam a quatro escravos pertencentes ao Sargento-l\1or Hermenegildo José 
Telles (o mesmo que dissera ter escapado das mãos dos revoltosos por "milagre 
de Mana Santíssima') escravos estes q:ue ficaram na cadeia da vila de Santo Ama· 
ro, à espera de serem punidos. Diz ainda que alguns escravos foram embarcados 
para outras regiões saindo do Porto de Maroim, e que alguns senhores a fim de 
não perderem o dinheiro dos n~os sublevados, têm-nos agasalhado às escondi
das, o que, segundo opinava o Tenente Comandante do 125. 0 Batalhão poderia 
vir a ser um mui funesto exemplo. Como medidas corretivas sugere que se policie 
mais a povoação do Rosário, lugar onde surgira o "conciliáhulo ", devendo tal 
vigilância estender-se desde o presente até o mês de janeiro, devendo-se estacio
nar aí um destacamento a fim de evitar as calendas do Natal, ocásiâ'o em que 
muitas vezes se aproveitam os revoltosos para maus fins". Sugere ainda que se 
policiem mais as barras para se evitar a passagem e a venda de escravos crimino
sos. E continua: 

"Tenho inferido de tudo o que tenho visto .e ouvido e da confissão de algum ali
ciado, mas que de fato recusou entrar na trama destruidora, que os negros da na
ção Nagou (sic) tinham formado de acordo entre si o desígnio de uma guerra ser
vil cujo plano era massacrar todos os brancos, principiando pelos senhores, e fica
rem de posse do terreno, pois para isso tinham aprestado armas, fundas, couraças, 
peitos de armas, etc., projeto que só foi desfeito facilmente pela força oposta, por 
se terem enganado (como dizem) com o dia aprazado ou o que é mais provável, 
por se terem acelerado no rompimento , aproveitando-se da ausência dos dois ba
ta.lhões nessa cidade. Apesar de se ter cortado a cabeça da Hidra da conjuração, 
como em outro(ofício) já fiz ver a V. Exa., e como o aparto de armas e prospecto 
aterrador, que procurei infundir nos animos dos que pudessem ainda ter intenções 
sinistras, e não obstante se achar atualmente aparência o mal sedado, contudo não 
me parece este negócio de uma face tão serena que não exija da parte do governo 
a maior solicitude para o futuro , porque estes tigres esfaimados que só têm de 
homens a figura, tendo-se debandado na sua derrota me consta terem-se dispersa
do por várias partes , assaltado casas, matando sem piedade e roubando e levando 
consigo para as brenhas mulheres brancas e talvez para diante engrossando o seu 
partido e contaminando a parte sã, poderão causar maiores danos , enfim acar
retar desgraças incalculáveis. A dor que me causa a ruína em que se me figura ir 
submergindo a Pátria me tem feito falar demasiado ... "(103) 

(102) Idem, Ibidem, fl. 162, Ofício do Tenente Comandante do Batalhão 125 ao Vice Pre
sidente Manuel Rodrigues do Nascimento, de 16 de outubro de 1827. ' 

(103) lde1n , lbidern. 
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A última notícia referente a estes sinistros episódios é dada pelo Vice
Presidente, em ofício enviado ao Rio de Janeiro. Diz que tiriha a satisfaçlo de 
comunicar que a comoção de escravos de vários engenhos da Cotinguiba, que 
tanto terror tinha incutido nos ânimos dos habitantes da Província, em conse
quência das instantâneas e fortes medidas empregadas, se achava inteiramente 
dissipada. E conclui: 

"Para evitar contudo a aparição de iguais acont~címentos, sempre~ recell! e~~ 
país de população heterogênea, tenh<;> es~belec1do nos pontos m~ con~1lavt:is, 
novos destacamentos além dos que ja existiam, e dado todas as mais providencias 
que parecerem adeq Ücdas a manter a tranquilidade pública e velar na segurança dos 
cidadãos."(104) 

Além desta revolta de escravos pertencentes aos engenhos vizinhos à po
voação do Rosário, temos conhecimento de outras sedições ocorridas em Estân
cia (104a), Brejo Grande (105), Laranjeiras (106), Santo Amaro (107) e Tomar 
de Geru (108). : 

Antes de concluir esta análise preliminar 1.fos maeas exatos das fregue-, 
sias sergipanas, lembrando mais uma vez que além de pubhcá-los na íntegra num 
próximo trabalho, pretendemos estudar a composiçã"o etária de cada um dos qua
tro ~pos étnicos e dos subgrupos dos ingênuos- libertos-cativos, assim como 
abordar o problema da composição da populaçfo quanto ao estado civil, antes 
de concluir, repetimos, vamos ver alguns dados referentes à divisão por sexo de 
uma das categorias jurídico-sociais áe pardos e pretos. 

(104) Idem, Ibidem, fl. 161, n.0 55, Ofício do Vice-Presidente ao Visconde de S. Lepoldo, 
de 18 de outubro de 1827. 

(104,a) A. N. IGI, 289, fl. 112, Comandante das Armas, Ofício de lgnácio José Vicente da 
Fonseca, ao Conde de Lages, de 31 de dezembro de 1826, denunciando desordens 
de escravos no dia de Natal em Estância. 

(105) Acta da sessão extraordinária do Conselho de Governo da Província , de 12 de de
zembro de 1827 , denunciando o plano dos mulatos de Brejo Grande de realizarem 
uma " verdadeira revolução, massacrando os brancos ..• " in RIHGS, ano IV, vol. IV, 
1919' p. 318-3 19. 

(106) A. N. IGI , 105, fl. 123 , Ofício do Capitão José d'Anunciação Borges ao Coman
dante das Armas, de 5 de julho de 1824 , informando sobre motim ou assuada de 
gentes de cor contra os marotos e caiados. 

(107) B. M. 19-4-13, Apontamentos para a História de Sergipe, Autor Anónimo, Ordem 
do Juiz Ordinário de Santo Amaro, de 29 de março de 1826, informando sobre um 
levantamento de escravos de diversos engenhos desta freguesia que teve lugar em 
março de 1825 , tendo o Presidente da Província mandada devassar o Alferes Henri
que Dias e Sebastião de Paiva e Noronha e outros supostos' cúmplices de tal subleva
ção. 

(108) Acta da Sessão do Conselho do Governo c!a Província, de 4 de novembro de 1828, 
denunciando que nas matas vizinhas à vila de Tomar de Geru, "existem levantados 
15 a 17 esc1avos, produzidos de uma esc1ava, resto dos bens dos procristos Padres 
da Companhia de Jesus, sem que queiram obedecer ao Vigário respectivo .•. " in 
RIHGS, on IV, vol. IV, 1919, p. 352. 
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Homens 
Mulheres 

TOTAL 

DIVISÃO DOS INGÊNUOS-LIBERTOS-CATIVOS POR SEXO 
SERGIPE (1825/ 1830) 

INGÊNUOS LIBERTOS CATIVOS 

Números % Números % 
Números % 

absolutos absolutos absolutos 

22.702 47,90 5.968 45 ,52 16.500 52,62 
24.696 52,1 o 7. 142 54 ,48 14.853 47,38 

47.398 100,00 13. l 00 100,00 31.355 100,00 

A leitura deste quadro nos evidencia algumas importantes tendências da 
comEosição demográfica das gentes de cor de Sergipe na terceira década do sécu
lo XIX: a primeira é que a porcentagem de mulheres ingênuas era mais elevada 
do que a porcentagem do total das mulheres existentes em toda a Província. Tal
vez se compararmos a esperança média de vida de cada subgrupo assinalado nos 
mapas exatos cheguemos a algtima conclusão que nos explique o porque de tal 
realidade. Por que estariam os homens ingênuos n1ais sujeitos à morte do que as 
mulheres ingênuas? 

No que se re~ere ao grupo dos libertos, aí então há outro aspecto inte
ressante a ser salientado : a predominância de mulheres que compraram e/ ou ga
nharam a sua liberdade (109). Quem sabe se tal fenômeno nâ'o se explicaria pelo 
valor diferente conferido ao trabalho de um e de outro sexo? Em outros termos: 
como os escravos masculinos eram mais valiosos e certamente empregados com 
maior sucesso nas lides agrícolas, seria mais ou menos lógico que ao conceder a 
liberdade a seus cativos, os senhores o fizessem mais frequentemente livrando-se, 
não de sua principal força de trabalho, mas da menos indispensável, a saber, as 
mulheres. Não onstante, fazemos tal afirmação sem muita convicção, pois não 
dispomos ainda de dados que nos esclareçam sobre dois aspectos fundamentais 
da situação dos escravos em Sergipe: primeiro, o valor monetário de escravos de 
diferentes sexos e idades; segundo, a utilização ou não do trabalho das escravas 
nas fainas agrícolas. Somente quando tivermos informações a este respeito, e 
também, quando tivermos evidências da maneira mais usual utilizada pelos escra
vos para se libertarem e da forma e ocasiões em que os senhores agraciavam seus 
cativos com a liberdade, é que poderemos interpretar porque havia 8 ,9% a mais 
de mulheres do que de homens na categoria dos libertos. Evidentemente gue se 
conseguirmos encontrar listas ou róis de concessão ou compra de liberdade por 

(109) Kátia M. O. Mattosos, no artigo , " A propós ito de cartas de alforria Bahia 1779-
1850", in Anais de História (Assis), ano IV, 1972, p. 40 , diz que !;avia n~ Bahia 
"preferênci~ pela libert~ção de escravos do :;e~o feminino. Con1 efeito, a porcenta
gem masculina se mantem , d urante todo o pen odo 1779-1850. bastante estável, os
cilando entre 32,4 por cento, seu míni1no e 4 7 por cento, seu 1náxi1110" . Stuart Sch
wartz, en1 artigo po licopiado, " The Man u1niss ion of slaves in Colonial Brazil: Bahia, 
1684-1750", diz ter encontrado uma rotio de duas 1nulheres para cada esci·avo ho
mem libertado. (1974 , p. 9 e nota 21). 
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parte dos escravos, tentaremos, na medida em que for possível, comparar se os 
padrões deste proce~o eram os mesmos ou diferentes quer se tratasse de escravos 
urbanos ou rurais. 

Quanto ao grupo dos cativos, muito embora os homens sejam 5,2% mais 
numerosos do que as mulheres, tal _porcentagem se mostra bastante baixa se com
parada com a de outras áreas do Brasil (110). Como explicar tal fenômeno? Por 
esta época, o que representava em Sergipe a importação de africanos? Entrariam 
mais escravos do sexo masculino? 

Concluindo, gostaríamos de recordar que nossa intenção nestas páginas 
foi chamar a atenção dos interessados para um campo ainda não suficientemente 
estudado no Brasil, a demografia historica, campo este 911e se explorado há de 
trazer grandes contribuições para a compreensão integral, tanto no nível sincrõ. 
nico, como no diacrônico, dos grupos mais significativos que compunham a so. 
ciedade brasileira de antanho. Ne~e primeiro esboço, demos mais atenção a cer
tos aspectos qualitativos da dinâmica da interação dos brancos, pardos, pretos e 
índios em Sergipe, nas três primeiras décadas do século passado. Como a série 
dos mapas exatos que encontran1os não está completa, e como tencionamos pro. 
ximamente tentar encontrar e analisar todo o corpo censitário deste período -
se possível comparando os mapas de 1825- 1829 com os de 1854 - deixaremos 

para outro estudo transcrever os mapas,a~im como propor uma análise quantita
tiva mais completa e sofisticada. Por ora, ficam como definitivos três pontos: pri
meiro, que embora menos documentado que a Bahia, Sergipe oferece ao pesqui
sador, a~uI?-d.ante !Ilaterial. m~uscrito para e,studos qualitativos e quantitativos 
de sua histona social na primeira metade do seculo XIX; segundo, que este mate-
rial em sua maior parte inédito, encontra-se disperso sobretudo no Arquivo Pú
blico do Estado de Sergipe, no Arquivo e Biblioteca Nacionais, sem falar nos ar
quivos baianos e portugueses; terceiro, que a Província de Serrpe dispõe de uma 
série de recenseamento realizados nas fases pré e proto-estat1sticas, que mesmo 
que se revelem incompletos, permitem minuciosas análises demográficas sobre a 
maior parte de suas freguesias. 

(110) Emília Viotti da Costa, (Da Senzala à Colônia , SP, Difusão Européia uo Livro,l 966)l 
diz 9ue ern certas áreas, a proporção era de uma esc.:rava para cada 4 ou 5 escravos. 
"Ate a cessação do tráfico, a população masculina representava, en1 cc1 tas áreas, a 
grande maioria: cerca de 70 por cento da população escrava" (p. 267) l. 
P. Eisenberg diz que e1n Pernambuco, para cada 100 escravos , havia , respcctivan1en
te, em 1829, 136 escravos; en1 1842, 133; en1 1872 , 112 (op. cit. 1972: 197). 
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